ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ο
1
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση : 70 400 ΜΟΙΡΕΣ
Τηλ. : 28920 23416 Fax : 28920 22100
email : m
ail@1epalmoiron.ira.sch.gr

Μοίρες , 15/03/2016
Αρ. Πρωτ. : 132

ΘΕΜΑ: 
Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την έκτακτη διδακτική επίσκεψη
στο Ηράκλειο , στο πλοίο των Μινωικών Γραμμών

ου
Ο Διευθυντής του 1
ΕΠΑ.Λ. Μοιρών
,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129287/Γ2/ ΦΕΚ
2769/Β/2122011 Υ.Α. για τις ΕκδρομέςΜετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών
σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα
Ταξιδιωτικά Γραφεία για την πραγματοποίηση έκτακτης διδακτικής επίσκεψης την 
Παρασκευή 8
Απριλίου 2016 
στ
ο Ηράκλειο στο πλοίο των Μινωικών Γραμμών, 3
0 μαθητών και 4 συνοδών

καθηγητών.

Η αναχώρηση θα γίνει από το χώρο του σχολείου στις 8.30 π.μ. και η επιστροφή στο ΚΤΕΛ
Μοιρών στις 13.45
Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα κάτωθι:
1. Τουριστικό λεωφορείο το οποίο θα διαθέτει όλες τις από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές.
Το λεωφορείο θα είναι στην διάθεση των μαθητών για όλες τις μετακινήσεις τους σύμφωνα με
το πρόγραμμα.
2. Στην προσφορά θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται η υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης
Διοργανωτή , όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για
περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή
3. Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του
συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).
4. Αντιμετώπιση περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής ,λόγο ανωτέρας βίας (καιρικές
συνθήκες ,απεργία κλπ.)
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με Φ.Π.Α.) της εκδρομής,
αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή.
Με την προσφορά θα κατατεθεί 
απαραίτητα από το ταξιδιωτικό γραφείο και υπεύθυνη
δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας
, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του Διευθυντή σε κλειστούς
φακέλους μέχρι την 
Πέμπτη 23/03/2016 10:00μμ και η αποσφράγιση θα γίνει από την
αρμόδια επιτροπή την ίδια ημέρα στις 11.00μμ.
Ο Διευθυντής

Λάμπρος Καδιανάκης

