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Θέμα:
«Πποκήπςξη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηη διοπγάνωζη
Α
μονοήμεπηρ εκπαιδεςηικήρ επίζκεψηρ ζηη Βοςλή ηων Δλλήνων

ζηην Αθήνα »

Γ
Ρ πλαίζιο ηυν εγκεκπιμένυν από ηο Τ.ΠΑΙ.Θ. εκπαιδεςηικών επιζκέτευν
ηο
Α Ίδπςμα Βοςλήρ ηυν Δλλήνυν ηο Γενικό Λύκειο Καμαπών ππόκειηαι να
ζηο
Φ
ππαγμαηοποιήζει
μονοήμεπη εκπαιδεςηική επίζκετη ζηην Αθήνα ηην Σεηάπηη
Ε
10 Γεκεμβπίος 2014.
Ι
ηην
επίζκετη θα ζςμμεηάζσοςν 70 μαθηηέρ και 6 ζςνοδοί καθηγηηέρ.
Α
Ωρ μεηαθοπικό μέζο θα σπηζιμοποιηθούν δςο λευθοπεία ηα οποία θα ππέπει
να πληπούν όλοςρ ηοςρ πποβλεπόμενοςρ από ηο νόμο όποςρ και
πποϋποθέζειρ (έλεγσο ΚΣΔΟ, άδεια, πιζηοποιηηικό ηεσνικού ελέγσος,
αναθοπά παλαιόηηηαρ κ.α.). Σα λευθοπεία θα είναι ζηη διάθεζη ηος απσηγού
και ηυν ζςνοδών καθηγηηών καθ΄ όλη ηη διάπκεια ηηρ εκπαιδεςηικήρ
επίζκετηρ.
Ο διοπγανυηήρ (Γπαθείο Σαξιδίος) αναλαμβάνει ηην ςποσπευηική αζθάλεια
αζηικήρ εςθύνηρ για μαθηηέρ και καθηγηηέρ, όπυρ και ηην αζθάλιζη πος θα
καλύπηει ηα έξοδα ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ.
Καλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι να ςποβάλλοςν έυρ ηην Παπαζκεςή
07/11/2014 και ώπα 12:00 π.μ., ζηο Γενικό Λύκειο Καμαπών και ζηο
γπαθείο ηηρ Γιεςθύνηπιαρ, κλειζηή πποζθοπά η οποία θα αναθέπεηαι ζε
κάθε έναν από ηοςρ πποαναθεπθένηερ όποςρ αναλςηικά, θα ζςνοδεύεηαι από
ηα απαπαίηηηα έγγπαθα και θα πεπιλαμβάνει ηο ζςνολικό κόζηορ ηηρ
μεηακίνηζηρ (μεηακίνηζη, διόδια, Φ.Π.Α. κ.α.), καθώρ και ζηην ανά μαθηηή
επιβάπςνζη.
Δάν η πποζθοπά δεν αναθέπεηαι ζηα πιο πάνυ αναλςηικά θα θευπείηαι
άκςπη.
Μεηά ηην ημεπομηνία και ηην ώπα λήξηρ ηος διαγυνιζμού δεν θα γίνεηαι δεκηή
καμία οικονομική πποζθοπά.

Η αξιολόγηζη ηυν πποζθοπών θα γίνει ηην Πέμπηη 10 Νοεμβπίος 2014 και
ώπα 10:30π.μ. ζηο γπαθείο ηηρ Γιεςθύνηπιαρ. Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να
ενημεπώνονηαι ηηλεθυνικά από ηη Γιεςθύνηπια.
Η

Γιεςθύνηπια

ηαςπούλα Αλεξανδποπούλος

