ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάτρα, 27-1-2016
Αρ. πρωτ.: 48

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Ο
1 ΕΠΑ.Λ ΠΑΤΡΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Γεωργίου Σεφέρη 1, Κουκούλι
Τ.Κ.-Πόλη: 263 35, Πάτρα
Πληροφορίες: Αλέξανδρος Μάντικας
Τηλέφωνα: 2610-643 156
Fax: 2610-643 137
E-mail: mail@1epal-patras.ach.sch.gr

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση

Προς:
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

για

τετραήµερη

περιβαλλοντική επίσκεψη του 1ου EΠΑ.Λ Πάτρας στο ΚΠΕ Αρναίας και στη
Θεσσαλονίκη. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το

σχολείο

µας

στο

πλαίσιο

των

εκπαιδευτικών-περιβαλλοντικών

επισκέψεων, έχοντας αφετηρία την Πάτρα, θα επισκεφτεί το ΚΠΕ της Αρναίας, από
Πέµπτη 7/4/2016 έως και Σάββατο µεσηµέρι 9/4/2016 (δυο -2- διανυκτερεύσεις
στην Αρναία καλυµµένες από το ΚΠΕ Αρναίας) και την Θεσσαλονίκη από Σάββατο
µεσηµέρι 9/4/2016 έως Κυριακή 10/4/2016 (µια -1- διανυκτέρευση). Άφιξη στην
Πάτρα Κυριακή 10/4/2016 το βράδυ. Προϋποθέσεις:

• Ξενοδοχείο: Ξενοδοχείο για (1) µία διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη τριών
ή τεσσάρων αστέρων µε πρωινό. ∆ωµάτια: κατά προτίµηση

τετράκλινα και

τρίκλινα για τους µαθητές και 5 µονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
• Αριθµός συµµετεχόντων: 36 µαθητές και

πέντε

5 συνοδοί καθηγητές. Η

διανυκτεύρεση του οδηγού του Λεωφορείου για τις δύο (2) νύχτες στην Αρναία θα
καλυφθεί από το ΚΠΕ.
• Προορισµός, πρόγραµµα:
1η Ηµέρα, Πέµπτη 7/4/2016: Αναχώρηση από 1ο ΕΠΑ.Λ Πάτρας στις 7:00 πµ.
Στάση στην Αµφιλοχία για µισή ώρα. Στάση στο Μέτσοβο για µεσηµεριανό για
περίπου δύο ώρες. Άφιξη στην Αρναία το απόγευµα.
2η Ηµέρα, Παρασκευή 8/4/2016: Πρωινό στο ΚΠΕ. Αναχώρηση για περιοχή Αγίου
∆ηµητρίου (90 χιλιόµετρα απόσταση συνολικά µε επιστροφή). ∆ραστηριότητες
στο ΚΠΕ.

3η Ηµέρα, Σάββατο 9/4/2016: Πρωινό στο ΚΠΕ και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη.
Άφιξη στο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη και τακτοποίηση στα δωµάτια.
Ελεύθερος χρόνος. Βραδυνή έξοδος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης µε το
λεωφορείο.
4η Ηµέρα, Κυριακή 10/4/2016: Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για
Καστοριά. Μεσηµεριανό γεύµα στην Καστοριά και στη συνέχεια αναχώρηση για
Ιωάννινα. Στάση στα Ιωάννινα για καφέ. Αναχώρηση από Ιωάννινα για Πάτρα.
Άφιξη στο 1ο ΕΠΑ.Λ Πάτρας στις 10:00µµ περίπου.
• Μεταφορά: Το µεταφορικό µέσο που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι λεωφορείο, τα
οποία πρέπει να πληρεί όλες τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις από το νόµο και θα
πρέπει να µην έχουν παρέλθει ΕΝΤΕΚΑ (11) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της
αρχικής άδειας κυκλοφορίας τους. Ενηµερώνουµε πως πριν την αναχώρηση, θα
ζητηθεί από το τµήµα Τροχαίας να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο.
• Ασφάλεια εκδροµής: υποχρεωτική ασφάλιση αστικής επαγγελµατικής ευθύνης
όπως και ασφάλιση όλων των µαθητών και των συνοδών και θα καλύπτει έξοδα σε
περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας

Υποβολή προσφορών: µέχρι και την Παρασκευή 5/2/2016 και ώρα 12:00 το
µεσηµέρι, στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Πάτρας στο γραφείο του

∆ιευθυντή, µε κλειστή

προσφορά στην οποία να αναγράφονται τόσο η τελική συνολική τιµή (µε ΦΠΑ) όσο
και η επιβάρυνση ανά µαθητή. ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές µέσω e-mail.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου
ότι διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και αντίγραφο του
σήµατος. Μαζί µε την προσφορά κατατίθενται και αντίγραφα άδειας κυκλοφορίας,
ΚΤΕΟ, φωτοτυπία του δελτίου καταλληλότητας και ασφάλειας των οχηµάτων.
Αλλαγές στα οχήµατα µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν γίνονται δεκτές.
Θα επιλεχθεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, µε βάση
τις παρεχόµενες υπηρεσίες.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 5/2/2016
στις 13:00 το µεσηµέρι και σύµφωνα µε την Υπ. Απόφαση 129287/Γ2/20-12-2011
(ΦΕΚ2769-2/12/2011).
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