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ΘΔΜΑ : “Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην διοπγάνωζη μεηακίνηζηρ μαθηηών-καθηγηηών ηος 1ος ΓΔΛ Πάηπαρ ζηο Ladispoli ηηρ Ιηαλίαρ ζηα
πλαίζια Δςπωπαϊκού ππογπάμμαηορ e-twinning»
ν

Σν 1 Γεληθφ Λχθεην Πάηξαο, δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθή επίζθεςε νκάδαο καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Δπξσπατθφ πξφγξακκα e-twinning ηνπ ζρνιείνπ ζηελ πφιε Ladispoli ηεο Ιηαιίαο
ζηηο 10 έωρ 16 Αππιλίος 2015. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Γ/λζε ηνπ 1

νπ

Γεληθνχ Λπθείνπ Πάηξαο,

θαιεί ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο πνπ ελδηαθέξνληαη, λα θαηαζέζνπλ ζην γξαθείν ηνπ Γ/ληή
ηνπ ζρνιείνπ, θιεηζηή έληππε πξνζθνξά γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο κεηαθίλεζεο κέρξη ηε Γεςηέπα
11-01-2016 και ώπα 12:00.
Ημεπομηνία ανασώπηζηρ : Κπξηαθή 10/04/2016
Ημεπομηνία επιζηποθήρ : άββαην 16/04/2016
ςμμεηέσονηερ: 16 μαθηηέρ και 3 καθηγηηέρ.
Α. Μεηαθοπέρ :
Α. Η κεηαθνξά ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ Πάηξα κέρξη ην αεξνδξφκην ηεο Αζήλαο κε
ιεσθνξείν (θαη ην ίδην ζηελ επηζηξνθή), ην νπνίν πξέπεη λα πιεξεί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο
θαηαιιειφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο δειαδή :


Φσηνηππία άδεηαο θπθινθνξίαο



Φσηνηππία Γειηίνπ Καηαιιειφηεηαο



Γειηίν ειέγρνπ ΚΣΔΟ



Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην κε ηζρχ ηελ πεξίνδν ηεο κεηαθίλεζεο

Β. Η κεηαθίλεζε απφ ηελ Αζήλα ζηε Ρψκε κε επηζηξνθή ζα γίλεη κε απεπζείαο αεξνπνξηθέο
πηήζεηο κε ψξα αλαρψξεζεο κεηά ηηο 8 : 30 ην πξσί. Σν αεξνπνξηθφ εηζηηήξην θάζε ζπκκεηέρνληα ζα πεξηιακβάλεη ηνλ αεξνπνξηθφ λαχιν καδί κε κία ρεηξαπνζθεπή θαη κία παξαδηδφκελε απνζθεπή.

Β. Ξενοδοσεία : Παξακνλή ζε νηθνλνκηθφ μελνδνρείν ζην Ladispoli κε πξσηλφ, ζε κνλφθιηλα
δσκάηηα κφλν γηα ηνπο ηξεηο ζπλνδνχο θαζεγεηέο. (Οη καζεηέο ζα θηινμελεζνχλ απφ ηνπο
καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ εηαίξνπ).
Γ. Αζθάλεια :
A. Ύπαξμε αζθάιεηαο αζηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο επζχλεο
B. Αζθαιηζηηθή θάιπςε ζπκκεηερφλησλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο, φπσο
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 14 ηεο 129287/Γ2 απφθαζεο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ (ΦΔΚ 2769/Β/212-2011)
Η πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα (εγθχθιηνο 129287/Γ2/02-12-2011) :
1. Σε ζπλνιηθή ηηκή ηεο κεηαθίλεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θφξσλ) .
2. Σελ ηηκή ηεο κεηαθίλεζεο απφ Πάηξα έσο Αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη επηζηξνθή ζηελ Πάηξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) .
3. Σε ζπλνιηθή ηηκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) γηα ηελ αεξνπνξηθή κεηαθνξά Αζήλα – Ρψκε – Αζήλα, φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ ηηκή αλά ζπκκεηέρνληα (καζεηή ή ζπλνδφ θαζεγεηή). Δπεηδή ε ηηκή ηεο αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο πηήζεηο, ζα αλαθέξνληαη ξεηά νη πξνζθεξφκελεο πηήζεηο κε ηηο αληηζηνηρνχζεο ηηκέο αλά επηβάηε, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο κηαο παξαδηδφκελεο απνζθεπήο.
4. Σε ζπλνιηθή ηηκή ηεο παξακνλήο ζε μελνδνρείν ησλ 3 ζπλνδψλ γηα ηηο 6 δηαλπθηεξεχζεηο κε πξσηλφ θαη ησλ ηηκή αλά θαζεγεηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θφξσλ
ζε θάζε πεξίπησζε. (Να δειψλεηαη ην φλνκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ θαηαιχκαηνο).
5. Οη παξαπάλσ ηηκέο ζα πεξηιακβάλνπλ πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε πνπ αλαθέξεηαη
ζηηο παξαπάλσ ΓΑ θαη ΓΒ πξνυπνζέζεηο
6. Τπεχζπλε δήισζε φηη ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν δηαζέηεη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρχ.
7. Όια ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ιεσθνξείνπ, ηα νπνία θαη αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ ΑΑ. παξάγξαθν.
Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ψξαο ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, θακία πξνζθνξά δελ ζα γίλεηαη
δεθηή.
Θα επηιεγεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο πξνζθνξά – ζε ζπλδπαζκφ κε
ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο- κεηά απφ αξιολόγηζη πος θα ππαγμαηοποιηθεί ζηιρ
11/01/2016 και ώπα 13:00 ζηο γπαθείο ηος Γιεςθςνηή ηος ζσολείος.

Η Γηεπζχληξηα

Σζηαλάθα Βαζηιηθή

