ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άγ. Δημήτριος: 09/02/2018
Αρ πρωτ: 108

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΤΚ 17342
Ταχ.Δ/νση: Αργοστολίου 65- Άγιος Δημήτριος
Τηλ. -Φαξ :2109801581
Ηλ. Δ/νση: mail@gymee-ag-dimitr.att.sch.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Προς: Δ.Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
( για πολυήμερη εκδρομή στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος
Erasmus +)
Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν , να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και
να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά με την εκδρομή – μετακίνηση του
σχολείου μας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + στη Μαδέρα
( Πορτογαλία) από 29/04/2018 έως 05/05/2018.
ΣΧΟΛΕΙΟ:
ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

ΦΟΥΝΤΣΑΛ, ΜΑΔΕΡΑΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

29/04/2018 ΕΩΣ 05/05/2018

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

9 ΑΤΟΜΑ: 6 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ 3
ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ
ΦΟΥΝΤΣΑΛ ΜΕΤ’ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΜΕ ΑΠΟΣΚΕΥΗ
6 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΞΕΝΩΝΑ Η΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕ
ΔΙΚΛΙΝΑ/ΤΡΙΚΛΙΝΑ/
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΙΔΙΟ ΟΡΟΦΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ
ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΣ.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ:
ΔΙΑΜΟΝΗ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1.
2.
3.
4.
5.

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΟΤ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Να υπάρχει πρόβλεψη για επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση μη
πραγματοποίησης της εκδρομής για λόγους ανωτέρας βίας ( φυσικές καταστροφές,
τρομοκρατική ενέργεια, μη πραγματοποίηση πτήσεων λόγω απεργίας, εκλογές κ.α).
2. Να υπάρχει πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη με αστική ευθύνη και για την
περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος με πλήρη ιατρική και φαρμακευτική κάλυψη
για όλους τους συμμετέχοντες.
3. Απόδοση ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από
πλευράς του τουριστικού γραφείου ( εγγυητική επιστολή με ποσό που θα καθορίσει
το σχολείο).
4. Το κόστος της εκδρομής να αναγράφεται ανά συμμετέχοντα και συνολικά.
5. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με
την εκδρομή από τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
6. Το τουριστικό γραφείο που θα επιλεγεί πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
θα πρέπει να καταθέσει στο σχολείο κράτηση δωματίων στο προτεινόμενο
κατάλυμα.
7. Το σχολείο θα καταβάλει το 50% του συνολικού κόστους έως την Παρασκευή
27/04/2018 και το υπόλοιπο 50% με τη λήξη της εκδρομής , εφόσον τηρηθούν όλοι
οι προβλεπόμενοι όροι του συμβολαίου που θα υπογραφεί μεταξύ ΣχολείουΓραφείου.
8. Ο διαγωνισμός δεν είναι υποχρεωτικά μειοδοτικός και δε θα γίνει δεκτή καμία
προσφορά που δεν πληροί τις προδιαγραφές του σχολείου. Προκειμένου να
διασφαλιστεί η επιτυχής και ασφαλής διεξαγωγή της εκδρομής η επιτροπή
αξιολόγησης θα λάβει υπόψη της τόσο την ποιότητα και το εύρος των
προσφερόμενων υπηρεσιών, την αξιοπιστία του γραφείου και την τιμή και δεν
υποχρεούται να επιλέξει το γραφείο που μειοδοτεί. Το σχολείο θα επιλέξει την
προσφορά που θα εγγυάται την πληρέστερη, καλύτερη και ασφαλέστερη
οργάνωση της εκδρομής και προσιτή στις τιμές.
9. Οι παραπάνω όροι υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σε περίπτωση αλλαγής του
υφιστάμενου νομικού πλαισίου από το Υ.Π.Π.Ε.Θ.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:



ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:4.770 ΕΥΡΩ
ΔΙΑΜΟΝΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ : 1.390 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους ΜΟΝΟ σε κλειστό
φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του σχολείου ως την Παρασκευή 16/02/2018
και ώρα 08:00 π.μ. Οι προσφορές θα ανοιχτούν από την αρμόδια Επιτροπή , στις
08:30 μ.μ την ίδια μέρα.
Ο Διευθυντής
ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

