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ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το Γενικό Λύκειο Καστελλάνων Μέσης Κέρκυρας δέχεται μέχρι τη Δευτέρα
28/11/2022 και ώρα 11:00π.μ., κλειστές προσφορές, σύμφωνα με την
κλειστές προσφορές , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.20883/ΓΔ4/12-02-2020
ΦΕΚ 456/13-02-2020Τεύχος Β’α Δ1α /Γ.Π.οικ/8959/01-04-2022ΚΥΑ (Β’1547), Δ1α/Γ.Ποικ/8960/01-042022 του ΥΠΑΙΘ για την πενθήμερη εκδρομή της Γ’ τάξης στη Θεσσαλονίκη.
Στοιχεία για την προσφορά:
Αφετηρία: ΓΕΛ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ
Προορισμός: Θεσσαλονίκη
Ημ/νια Αναχώρησης : 14-12-2022 από το σχολείο.
Ημ/νία Επιστροφής : 18-12-2022στο σχολείο.
Μαθητές: 28
Συνοδοί Καθηγητές: 3
Προδιαγραφές εκδρομής:
1.
Ξενοδοχείο: 3 ή 4 αστέρων με πρωινό (4 διανυκτερεύσεις) στο κέντρο της
πόλεως. Τα δωμάτια των μαθητών δίκλινα ή τρίκλινα και των καθηγητών
μονόκλινα.
2.
Μεταφορικό Μέσο : Λεωφορείο 50 θέσεων, που πληροί τις απαιτούμενες
προδιαγραφές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα είναι διαθέσιμο καθ’
όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
3.
Εισιτήρια πορθμείου : Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα και Ηγουμενίτσα- Κέρκυρα.
4.
Επισκέψεις –Μετακινήσεις: Το πρόγραμμα προβλέπει επισκέψεις σε : Έδεσσα
την πρώτη μέρα κατευθυνόμενοι προς Θεσσαλονίκη και Μέτσοβο την τελευταία
μέρα κατά την επιστροφή. Τις υπόλοιπες μέρες θα γίνουν μετακινήσεις εντός
Θεσσαλονίκης και γύρω απ’ αυτήν.

Στην προσφορά πρέπει να περιλαμβάνονται και να καταγράφονται:
1. Η ονομασία του ξενοδοχείου, η διεύθυνση και η κατηγορία του.
2. “Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή”, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία .
3. Πρόσθετη ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
5. Η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, αλλά και η επιβάρυνση ανά
μαθητή (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Οι προσφορές κατατίθενται στο σχολείο σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Το σχολείο θα επιλέξει την πλέον συμφέρουσα προσφορά με κριτήρια ποιοτικά και
οικονομικά.

