Αξ. πξση.: 3911
Πάηξα, 27/11/2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ
ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
Γ/ΝΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΥΑΪΑ
7Ο ΕΠΑΛ ΠΑΣΡΑ
Γηεύζπλζε: Δγγνλνπνύινπ & Καβάθε, Κνπθνύιη Πάηξαο
Σ.Κ.: 26335
Σειέθσλν: 2610-643118
Fax: 2610-643125
E-mail: mail@7epal-patras.ach.sch.gr
Πιεξνθνξίεο: Κνπηξνπκάλε Αλησλία

Πξνο
ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ
ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΟΤ 7ου ΕΠΑΛ ΠΑΣΡΑ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΟ
ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ»
Η Γηεύζπλζε ηνπ 7νπ ΔΠΑΛ Πάηξαο θαιεί ηνπο ηαμηδησηηθνύο πξάθηνξεο πνπ
ελδηαθέξνληαη λα ππνβάιινπλ ζην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ ζρνιείνπ, κέρξη ηελ
Σεηάξηε 2/12/2015 θαη ώξα 12:00, έληππεο πξνζθνξέο ζε θιεηζηό θάθειν (ζύκθσλα
κε ηελ Τ.Α.129287/Γ2/10-12-2011 ΦΔΚ2769 Β 2/12/2011) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ηεο πελζήκεξεο εθδξνκήο, κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
 Η εθδξνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί από Γεπηέξα 25/1/2016 έσο Παξαζθεπή
29/1/2016. Ο αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ είλαη 44 θαη 3
εθπαηδεπηηθώλ, 47 άηνκα ζην ζύλνιν.


Σν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο δηακνξθώλεηαη σο εμήο:
Δευηέρα 25/1/2016
08:00 π.κ Αλαρώξεζε από ην ζρνιείν
Δλδηάκεζε ζηάζε ζην Μέηζνβν
19:00 κ.κ Άθημε ζηελ Θεζζαινλίθε
Σρίηη 26/1/2016
Ξελάγεζε ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο
Σεηάρηη 27/1/2016
Δπίζθεςε ζηε Βεξγίλα θαη ζηελ Έδεζζα (θαηαξξάθηεο)
Πέμπηη 28/1/2016
Ξελάγεζε ζηελ έθζεζε Agrotica
Παραζκευή 29/1/2016
Αλαρώξεζε από Θεζζαινλίθε, ελδηάκεζε ζηάζε ζηα Ισάλληλα,
Άθημε ζηελ Πάηξα



Η δηακνλή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε μελνδνρείν 3 ή 4 αζηέξσλ κε πξσηλό εληόο
ηεο πόιεο. ηελ πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη ε νλνκαζία ηνπ, ε δηεύζπλζε ηνπ θαη
όηη δηαζέηεη δίθιηλα θαη ηξίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα
ηνπο θαζεγεηέο.



Γηα ηελ κεηαθίλεζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλα ιεσθνξείνπ πνπ ζα πξέπεη λα
πιεξνί ηνπο πξνβιεπόκελνπο όξνπο αζθαιείαο από ην Νόκν. Σν ιεσθνξείν
νθείιεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο θαη λα κεηαθηλνύληαη
ζύκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο εθδξνκήο θαη ηηο εληνιέο ηνπ αξρεγνύ.
Δλεκεξώλνπκε όηη πξηλ από ηελ αλαρώξεζε ζα δεηεζεί από ηελ ηξνραία λα
δηελεξγήζεη ηνλ απαξαίηεην έιεγρν.


1.
2.
3.

ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη
ε ζπλνιηθή ηηκή ηεο εθδξνκήο κε ΦΠΑ θαζώο θαη ηελ αλά καζεηή επηβάξπλζε.
αζθάιεηα αζηηθήο επαγγεικαηηθή επζύλεο
πξόζζεηε αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο
ή αζζελείαο, όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 14 ηεο 129287/Γ2απόθαζεο ηνπ
ΤΠΓΒΜΘ (ΦΔΚ 2769/Β/2-12-2011).

 Με θάζε πξνζθνξά θαηαηίζεηαη από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν
1. Τπεύζπλε Γήισζε όηη δηαζέηεη, βεβαίσζε ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ
πξνϋπνζέζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ, ε νπνία βξίζθεηαη ζε ηζρύ.
2. Φσηνηππία άδεηαο θπθινθνξίαο
3. Φσηνηππία Γειηίνπ Καηαιιειόηεηαο
4. Γειηίν ειέγρνπ ΚΣΔΟ ζε ηζρύ
5. Δπαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο
6. Αζθαιηζηήξην ηνπ ιεσθνξείνπ ζε ηζρύ.
7. Αλαγξαθή ηεο παιαηόηεηαο ηνπ ιεσθνξείνπ.


Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, όρη ειεθηξνληθά ή κε
Fax. Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ώξαο ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, θακία
πξνζθνξά δελ ζα γίλεηαη δεθηή. Θα επηιεγεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθήο πιεπξάο πξνζθνξά - ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πνηόηεηα ησλ
παξερόκελσλ ππεξεζηώλ κεηά από αμηνιόγεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο
2/122015 θαη ώξα 13:00 κ.κ. ζην γξαθείν Γηεύζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ.
Η διευθύνηρια

Κουηρουμάνη Ανηωνία

