ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.528
Πάτρα 23-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ( για ανάρτηση
στην ιστοσελίδα προς ενημέρωση τουριστικών πρακτόρων)

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

14Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑTΡΑΣ

Ταχ. Δ/νση:Ακτή Δυμαίων 135
Τ.Κ.-Πόλη: 263.33 Πάτρα
e-mail: mail@14gym-patras.ach.sch.gr
Πληροφ: Δ/ντής
Τηλ.-Fax: 2610-520414 / 520317

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ 14ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το 14ο Γυμνάσιο Πατρών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό στα πλαίσια της υπ’
αρ. Πρωτ. 2595/1-9-2015, απόφασης του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ,σχετικά
με τις εκπ/κές επισκέψεις σχολείων στην Βουλή των Ελλήνων για το σχολικό έτος
2015-16, αναφορικά με την μονοήμερη μετακίνηση 15 μαθητών της Γ τάξης του
σχολείου μας (επί συνόλου24) & με 2 συνοδούς καθηγητές στις 26-1-2016 , ως
ακολούθως:
Ώρα 7:30 αναχώρηση από Πάτρα(σχολείο)
11:00 άφιξη στην Αθήνα. Μετάβαση & περιήγηση στον Ιερό βράχο της
Ακρόπολης
13:00 -14:30 περίπατος & φαγητό στην Πλάκα
15:00 μετάβαση στην Βουλή (προκαθορισμένη ώρα επίσκεψης)
17:30 αναχώρηση & επιστροφή στην Πάτρα( ώρα 21:οο, στο σχολείο)
Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται:
1) Το λεωφορείο να διαθέτει θέσεις, όσες είναι οι απαιτούμενες για τους
μετακινούμενους μαθητές & συνοδούς καθηγητές.Να είναι στην διάθεσή
τους καθ’ όλη την διάρκεια της εκπ/κής επίσκεψης. Το ταξιδιωτικό
γραφείο που θα αναλάβει την μετακίνηση μαζί με την υποβαλλόμενη
προσφορά προς το σχολείο οφείλει να καταθέσει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά:

Α) φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας Β) φωτοτυπία του δελτίου
καταλληλότητας
Γ) δελτίο ελέγχου από το ΚΤΕΟ Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το
ειδικό σήμα λειτουργίας εν ισχύει Ε)Υπεύθυνη δήλωση ότι το λεωφορείο
( να αναγράφονται οι πινακίδες) πληροί όλους του όρους ασφάλειας &
διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα ΣΤ) υποχρεωτική ασφάλιση
ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
2) Στην προσφορά θα αναφέρεται το συνολικό κόστος & το κόστος ανά
μαθητή μαζί με το ΦΠΑ
3) Το σχολείο θα επιλέξει την καταλληλότερη προσφορά με κριτήρια
οικονομικά, ποιοτικά & ασφάλειας, καταβάλλοντας το 50% ως
προκαταβολή & το υπόλοιπο 50% θα εξοφληθεί μετά το πέρας της
εκδρομής
4)το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη
συμπλήρωσης του απαιτούμενου αρ. μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας
(απεργίας,κακοκαιρίας κ.λ.π),χωρίς αποζημίωση του ταξιδιωτικού
γραφείου
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο της Δ/ντριας μέχρι
την Τετάρτη 2-12-2012,& ώρα 10:00 π.μ, σε σφραγισμένους & κλειστούς
φακέλους. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές

Η Δ/ΝΤΡΙΑ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

