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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση του συλλόγου καθηγητών του
2ου ΓΕΛ Κω, στο πλαίσιο του προγράμματος δραστηριοτήτων με τίτλο
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική
επίσκεψη στην Αθήνα Τετάρτη 17 Απριλίου με Παρασκευή 19 Απριλίου 2019.
Στην επίσκεψh θα συμμετέχουν 12 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές και θα
έχει συνολική διάρκεια 3 ημέρες (2 διανυκτερεύσεις). Οι τρεις από τους 12 μαθητές,
λόγω συγκεκριμένων υποχρεώσεων, θα παραμείνουν στην Αθήνα και δε θα
επιστρέψουν στην Κω.
Για το σκοπό αυτό η αρμόδια Επιτροπή του 2ου Γενικού Λυκείου Κω
προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με τα εξής χαρακτηριστικά:
Μετακινήσεις:
Από Κω προς Αθήνα και αντίστροφα, απευθείας πτήση με αεροπλάνο. Η αναχώρηση
θα πρέπει να γίνει πρωί της Τετάρτης 17 Απριλίου (για 14 άτομα: 12 μαθητές και 2
καθηγητές) και η επιστροφή βράδυ Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 (για 11 άτομα: 9
μαθητές και 2 καθηγητές). Η μετακίνηση στην Αθήνα θα γίνει με αστική συγκοινωνία
και ως εκ τούτου δε χρειάζεται να δοθεί κάποια προσφορά γι αυτή.
Διαμονή: Για Τετάρτη 17/4/19 και Πέμπτη 18/4/19, σε ξενοδοχείο με κριτική από
ανεξάρτητο φορέα πάνω από 8/10 ή 4/5. Η διαμονή θα είναι με πρωινό και μπορεί να
περιλαμβάνει δωμάτια τρίκλινα ή τετράκλινα για τους μαθητές και απαραίτητα
μονόκλινα για τους συνοδούς.
Οι ενδιαφερόμενοι (εκπρόσωποι τουριστικών πρακτορείων) μπορούν να
ρωτήσουν για λεπτομέρειες της εκπαιδευτικής επίσκεψης το Διευθυντή του 2ου ΓΕΛ
Κω κ. Χλαπάνη Γιώργο ή την υπεύθυνη του προγράμματος κ.Μηναΐδη Αθηνά στο
τηλέφωνο:
22420-27410,
στο
φαξ
22420-23222
και
στο
email:
mail@2lyk-ko.dod.sch.gr

Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του Διευθυντή
του σχολείου μέχρι την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.00, σε
σφραγισμένους φακέλους που θα φέρουν εντύπως ή με σφραγίδα τα στοιχεία του
προσφέροντος και την ένδειξη «Προσφορά για την εκπαιδευτική επίσκεψη στην
Αθήνα τον Απρίλιο, μαθητών του 2ου ΓΕΛ Κω, σχολικού έτους 2018-2019». Μετά τη
λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν θα γίνει δεκτή καμία προσφορά.

Σημαντικές επισημάνσεις
●

●
●

●
●

Το πρακτορείο πρέπει να λειτουργεί νόμιμα και να κατέχει ειδικό σήμα του ΕΟΤ που να του
επιτρέπει τη διοργάνωση σχολικών εκδρομών. Πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει
να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο του σήματος. Σημειώνουμε ότι για όλα τα έγγραφα που
ζητάμε θα γίνει επικοινωνία και έλεγχος σε συνεργασία με την ΗΑΤΤΑ.
Ζητείται επίσης υποχρεωτικά 
Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία και επιπλέον πρόσθετη ταξιδιωτική ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε
περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού.
Ζητείται να παρουσιαστεί η συνολική τελική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και η
επιβάρυνση ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων φόρων. Οι 2
συνοδοί καθηγητές θα πρέπει να μην πληρώσουν για το ταξίδι. Η τελική τιμή (συνολική
και ανά μαθητή) θα πρέπει να παρουσιαστεί χωρίς δωρεάν εισιτήρια ή άλλες εκπτώσεις για
μαθητές, που μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση για το ακριβές τελικό ποσό.
Προτείνεται να καταβληθεί το τελικό ποσό σε 3 δόσεις, μία πρώτη δόση (30%) με την
υπογραφή της σύμβασης, μέχρι μέσα Φλεβάρη 2019, μια δεύτερη δόση μέχρι τέλος Μάρτη
(65%) και μια τελική δόση, με την επιστροφή (5%).
Ειδικά για την τελική δόση για την ολοκλήρωση της πληρωμής ζητάμε να είναι περίπου το
5% του συνολικού ποσού και να γίνει υποχρεωτικά την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την
επιστροφή στην Κω, υπό τον όρο ότι ο μειοδότης θα έχει εκπληρώσει στο ακέραιο το
περιεχόμενο της προσφοράς του. Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί τούτο, επιφυλασσόμαστε
για τα νόμιμα δικαιώματά μας.

Η Επιτροπή της εκδρομής
1.
2.
3.
4.
5.

Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος - Διευθυντής
Μηναΐδη Αθηνά - Αρχηγός της εκδρομής
Περεζού Διονυσία – συνοδός της εκδρομής
Κώστογλου Μιχαήλ – Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Παρασκευοπούλου Ελένη – Μαθήτρια της Β΄

