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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ, 20/11/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διοργάνωσης εκπαιδευτικής εκδρομής  μαθητών/τριών του
7ου Γυμνασίου Κέρκυρας στην Αθήνα για επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων.

ΘΕΜΑ :

ΣΧΕΤ : Υ.Α. 146108/Γ2/20-12-2011, όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 2769/2-12-2011 τεύχος Β’ άρθρο 14 παρ. 1

 Το 7ο Γυμνάσιο Κέρκυρας σύμφωνα με την Υ.Α. 146108/Γ2/20-12-2011, όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 2769/2-12-2011
τεύχος Β’ άρθρο 14 παρ. 1, δέχεται έως και 3/12/2017 κλειστές προσφορές για την παρακάτω εκδρομή:Προορισμός:
ΑθήναΗμερομηνία αναχώρησης: 25/1/2017Ημερομηνία επιστροφής: 27/1/2017Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων:
40 - 45Αριθμός συνοδών: 4Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο-φέρυ μπωτΔιαμονή: ξενοδοχείο (ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ)Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία στις
προσφορές τους να περιλαμβάνουν:  1. Την τελική τιμή της οργανωμένης εκδρομής [συμπερ. ΦΠΑ].         2. Την
επιβάρυνση ανά μαθητή [συμπερ. ΦΠΑ].         3. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας [βεβαίωση
συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας τουριστικού / ταξιδιωτικού γραφείου], το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Απαραίτητη εκτός από την υπεύθυνη δήλωση και επικυρωμένη η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων
λειτουργίας τουριστικού / ταξιδιωτικού γραφείου.      4. Την υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή.         5.
Ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.       6. Αντίγραφο άδειας λεωφορείου και
διπλώματος οδηγού λεωφορείου, τηλέφωνο  οδηγού, δελτίο ΚΤΕΟ, ασφαλιστήριο λεωφορείου σε ισχύ.          7. Το
όνομα και τη διεύθυνση του ξενοδοχείου διαμονής.       Σημειώνεται ότι οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στο
σχολείο σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με
τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Σημειώνεται επίσης  ότι η εξόφληση της συνολικής τιμής του
οργανωμένου ταξιδιού θα γίνει κατά το 80% πριν την έναρξη της εκδρομής και κατά 20% με την ολοκλήρωση της
εκδρομής. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 4/12/2017 και ώρα 11.30. Οι
προσφορές κατατίθενται σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους στα γραφεία του 7ου Γυμνασίου Κέρκυρας .
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