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ΠΡΟΣ:
κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης μαθητικής εκδρομής
Ημερήσιου Γυμνασίου Σκάλας

ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος – σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/2020
Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 456/τ.Β’/12-02-2020 – με τη
διαδικασία των κλειστών προσφορών, που θα πληροί ποσοτικά και ποιοτικά
κριτήρια και θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

1. Τόπος προορισμού: Βουλή των Ελλήνων, ΑΘΗΝΑ μέσω της νέας Εθνικής
Οδού

2. Χρόνος πραγματοποίησης: Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022

(Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδρομής)

Αναχώρηση από Σκάλα στις 7:00 π.μ. προς Αθήνα μέσω της Νέας Εθνικής οδού

Σπάρτης Τριπόλεως (οδός μετά διοδίων) - Αποβίβαση στο Μουσείο Μπενάκη

Ελληνικού Πολιτισμού (Βασιλίσσης Σοφίας) - 1:30 μ.μ.: Αναχώρηση από τη Βουλή

προς Πολυχώρο στον Άγιο Δημήτριο - Αναχώρηση για Σκάλα στις 5:00 μ.μ.
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Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 43 μαθητές/-ιες Γ΄ τάξης, 3 συνοδοί

καθηγήτριες και 1 συνοδός μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

3. Μεταφορά με σύγχρονο λεωφορείο όχι διώροφο που να διαθέτει ειδικό σήμα.

4. Υποχρεωτική Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

5. Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

6. Για τις παραπάνω υπηρεσίες απαραίτητη θεωρείται η τελική συνολική τιμή

του ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

7. Η προσφορά να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού

γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ ή

βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία

τουριστικού γραφείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τη δαπάνη θα καλύψει το τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης της
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και, ως εκ τούτου, ο ανάδοχος της
εκδρομής/μεταφορέας υποχρεούται σε έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.
Παρακαλείται δε, πριν την έκδοσή του να επικοινωνήσει με το ανωτέρω τμήμα της
Περιφερειακής Ενότητας στο 2731363196 (κυρία Δογαντζή).

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την
Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12.00 τη μεσημβρία μέσω ταχυδρομικής
υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Το άνοιγμα των προσφορών θα
πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στις 12.30 μ.μ. στο γραφείο του σχολείου.

Η αναπληρώτρια διευθύντρια

Μιχελάκου Αφροδίτη
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