
                                             

                                  

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η     Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                                            ΠΑΤΡΑ:23/01/2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜ.                                                    Αρ. Πρωτ.: 31
 ΠΕΡ.Δ/ΝΣΗ ΠΕ.&ΔΕ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

       Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΙΑΣ                                                                              ΠΡΟΣ:  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ
                                                                                                ΓΡΑΦΕΙΑ
    8o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
                     A.M. 0601081                                                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
    ΤΗΛ.: 2610- 330866  &  FAX: 2610 – 316660
       mail: mail@8gym-patras.ach.sch.gr 
       ΙΩΝΙΑΣ 134 ΠΑΤΡΑ-Τ.Κ 26224                                                                     ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ  ΕΚΠ/ΚΗΣ  ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  ΤΟΥ  8ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΤΡΑΣ  ΣΤΗΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 
ΣΧΕΤ: 129287/Γ2/10-11-2011 και την τροποποίησή της  220647/Δ2 Υ.Α (ΦΕΚ 4227/28-12-

2016 Τ.β΄)

Η  Διεύθυνση  του  8ου Γυμνασίου  Πάτρας  καλεί  τους  ταξιδιωτικούς  πράκτορες  που

ενδιαφέρονται,  να  υποβάλουν ,αυτοπροσώπως,  στο  Γραφείο  του  Διευθυντή  του  Σχολείου

μέχρι  01/02/2017  ημέρα  Τετάρτη  στις  11  π.μ  έντυπες  κλειστές  προσφορές  για  την

διοργάνωση τετραήμερης εκπ/κής  επίσκεψης στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος που

πραγματοποιεί το Σχολείο μας.

 1)Ημερομηνία πραγματοποίησης επίσκεψης :Πέμπτη 30/03/2017 έως Κυριακή 02/04/2017

 2)Αριθμός  συμμετεχόντων:  Προβλέπεται  να  συμμετάσχουν  30   μαθητές  και  2  συνοδοί

καθηγητές.

 3)Προορισμός: ΠΑΤΡΑ –ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  -ΠΑΤΡΑ, καθώς και επισκέψεις σε

διάφορους προορισμούς όπως, ΠΌΛΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  κ.λ.π.  

4)Η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί είτε  διαμέσου  της Εγνατίας Οδού είτε  διαμέσου της

Εθνικής Οδού ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ –ΛΑΜΙΑΣ –ΜΠΡΑΛΟΥ-ΠΑΤΡΑΣ. 

5 )Μεταφορά: Ένα λεωφορείο 50 θέσεων ή και λιγότερων θέσεων, αρκεί  να καλύπτει το

σύνολο των μαθητών και  συνοδών. Επισημαίνεται  ιδιαιτέρως ότι  κατά την αποστολή της

προσφοράς θα μας αποσταλούν τα κάτωθι στοιχεία: 

  Α)Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας 

  Β)Φωτοτυπία του δελτίου καταλληλότητας 

  Γ)Δελτίο ελέγχου από το ΚΤΕΟ.
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  Δ) Ασφαλιστήριο οχήματος.

  Ε)Υπεύθυνη δήλωση ,ότι το  τουριστικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ.

Σας ενημερώνουμε, για την αποφυγή κάθε παρεξήγησης, ότι, πριν την αναχώρηση θα ζητηθεί

από την Τροχαία να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο.

6)Διαμονή: σε ξενοδοχείο το λιγότερο 3 αστέρων με πρωινό ,στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητη η αναφορά του ονόματος και της Διεύθυνσης του Ξενοδοχείου. Τα δωμάτια να

είναι  τρίκλινα ή τετράκλινα για τους μαθητές (χωρίς τη χρήση ράντζου) και 2 μονόκλινα για

τους συνοδούς καθηγητές.

7)Ασφάλεια  Εκδρομής:  Είναι  υποχρεωτική  η  ύπαρξη  ασφάλειας  αστικής  επαγγελματικής

ευθύνης και η ασφάλιση όλων των μαθητών και των συνοδών που θα καλύπτει τα έξοδα σε

περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

Η προσφορά  θα περιλαμβάνει :

    Τη συνολική τιμή του ταξιδιού καθώς και την τιμή ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α.

Πέραν της προαναφερόμενης ημερομηνίας  καμία προσφορά δε θα γίνεται δεκτή.

Θα επιλεγεί  η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής απόψεως σε συνδυασμό με

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
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