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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς
για εκπαιδευτική επίσκεψη σε Λάρισα & Τρίκαλα
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/Β/06-3-2017) με θέμα
«Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» καλούμε τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία
με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ να καταθέσουν στο ΓΕΛ
Βελεστίνου, μέχρι την Πέμπτη 8/3/2018 και ώρα 12:30μμ., προσφορές με οποιονδήποτε
τρόπο, για εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών, στις οποίες θα αναγράφεται η συνολική
τιμή του ταξιδιού (με το ΦΠΑ) και αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες που θα
περιλαμβάνουν και θα εξασφαλίζουν ρητά τα παρακάτω στοιχεία και προδιαγραφές:
Στοιχεία και προδιαγραφές:
1.
Προορισμός: Λάρισα–Σχολή Βιοχημείας/Βιοτεχνολογίας & Τρίκαλα–Σχολή
Γυμναστικής Ακαδημίας (ΤΕΦΑΑ)
2.
Ημερομηνία: 12/3/2018
3.
Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 40 μαθητές και 2 συνοδοί
4.
Πρόγραμμα:
8:15πμ: αναχώρηση από το σχολείο, άφιξη στη Λάρισα, Σχολή Βιοχημείας:
αποβίβαση 18 μαθητών, αναχώρηση για Τρίκαλα, σχολή Γυμναστικής Ακαδημίας
(ΤΕΦΑΑ)
11:00– 1:30μμ: ενημέρωση στο ΤΕΦΑΑ
1:30: αναχώρηση από Τρίκαλα, άφιξη Λάρισα: παραλαβή των 18 μαθητών
3:30 μμ: άφιξη στο Βελεστίνο
5.
Μεταφορικά μέσα: Λεωφορείο (με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας
το οποίο θα πρέπει να πληροί όλους τους προβλεπόμενους από το νόμο όρους και
προϋποθέσεις με άδεια κυκλοφορίας κατά προτίμηση μετά το 2000 και άδεια για τις
απαραίτητες μετακινήσεις, μαζί με όλα τα νόμιμα παραστατικά).
Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Πέμπτη 8/3/2018 και ώρα 12:30μμ.στο γραφείο
της Διευθύντριας του ΓΕΛ Βελεστίνου από επιτροπή που θα οριστεί για τον λόγο αυτό. Το
τουριστικό γραφείο που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί άμεσα από την επιτροπή
αξιολόγησης. Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, τα τουριστικά γραφεία παρακαλούνται να
επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση του Σχολείου (τηλ: 24250-22422).
Η Διευθύντρια
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