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Πάτρα 20 -10-2015
Αρ. Πρωτ. : 443
Θέμα : Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για
πραγματοποίηση μετακίνησης στην Ισπανία - Amposta (Αμπόστα) στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 - Let's save the life
on our planet.
Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά με τη μετακίνηση
εκπαιδευτικών του Σχολείου στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+
ΚΑ2.
Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και
Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων
προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, η οποία βρίσκεται
σε ισχύ καθώς και πρόβλεψη επιστροφής χρημάτων σε συμμετέχοντα που
για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθενείας δεν μπορεί
να συμμετάσχει στην εκδρομή (να προβλεφθεί η συγκεκριμένη απαίτηση στην
πρόσθετη προαιρετική ασφάλεια).
Το ταξιδιωτικό γραφείο αναλαμβάνει την υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης όπως
και ασφάλιση που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας.
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ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

14ο Γυμνάσιο Πατρών
Προορισμός : Αmposta Ισπανίας
Αναχώρηση : 14/12/2015
Επιστροφή : 18/12/2015

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α
ΜΕΣΟ/ Α - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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3 Εκπαιδευτικοί
1) Μεταφορά με
αεροπλάνο από Αθήνα Βαρκελώνη - Αθήνα
(Οικονομική θέσηΕισιτήριο με
χειραποσκευή - Οι
Πτήσεις μετάβασης/
επιστροφής να
αναφέρονται ακριβώς&
να ανταποκρίνονται στα
δρομολόγια του
Προαστιακού).
2) Η Μεταφορά με τρένο
από Βαρκελώνη Amposta – Βαρκελώνη
θα γίνει εξ ιδίων
(Το ταξιδιωτικό γραφείο
θα ενημερώσει μόνο για τα
δρομολόγια του τρένου
από Βαρκελώνη-Αmposta
& αντιστρόφως ώστε να
ανταποκρίνονται στις
πτήσεις αναχώρησης &
επιστροφής).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(μονόκλινα / δίκλινα /
τρίκλινα - πρωινό ή
ημιδιατροφή)

Τριών αστέρων
ξενοδοχείο (με πρωινό) 1 μονόκλινο δωμάτιο
και 1 δίκλινο δωμάτιο Τέσσερις διανυκτερεύσεις
(Το ξενοδοχείο στην
Amposta κατά προτίμηση
κεντρικό).

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(πρόγραμμα,
παρακολούθησης
εκδηλώσεων, επίσκεψη
χώρων, γεύματα. κτλ.)

1) Η μετακίνηση Πάτρα
- Αθήνα - Πάτρα με τον
προαστιακό θα γίνει εξ
ιδίων και κατά την
μετάβαση και κατά την
επιστροφή.
2) Οι τοπικές
δραστηριότητες,
εκδηλώσεις και
ξεναγήσεις στην
Amposta θα γίνουν με
μέσα που θα ναυλώσει

το τοπικό σχολείο.
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

ΝΑΙ
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ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 'Η
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ.
ΦΠΑ)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΝΑΙ
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ΝΑΙ

Δευτέρα 26/10/2015
11:00π.μ.
Δευτέρα 26/10/2015
11:40π.μ.

1) Στην συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού να συμπεριλαμβάνεται και ο
ΦΠΑ.
2) Το ταξιδιωτικό γραφείο να αποδέχεται την παρακράτηση ποσού 1.000 Ευρώ
για την πλήρη τήρηση της συμφωνίας, ποσό το οποίο θα αποδοθεί μετά το
πέρας όλων των μετακινήσεων.
3) Πέραν της προαναφερόμενης ημερομηνίας καμία προσφορά δεν θα γίνεται
δεκτή.
4) Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής απόψεως σε
συνδυασμό με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ

