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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση µονοήµερης εκπαιδευτικής
επίσκεψης του 1ου ΕΠΑ.Λ ΠΑΤΡΑΣ στην Αθήνα.

Το σχολείο µας στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εκδροµών, προτίθεται να πραγµατοποιήσει
µονοήµερη εκπαιδευτική επίσκεψη δυο τµηµάτων της Β΄ τάξης του σχολείου µας στις 17 Μαρτίου 2016
µε προορισµό την Αθήνα.
Γι’ αυτό το σκοπό η ∆ιεύθυνση του 1ου ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που
ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, στο γραφείο της ∆ιεύθυνσης του
Σχολείου µέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, έντυπες προσφορές σε κλειστό
φάκελο για τη διοργάνωση της εκδροµής.
Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθούν είναι:
Ηµεροµηνία εκδροµής: 17 Μαρτίου 2016
Πρόγραµµα εκδροµής:
Αναχώρηση στις 17/03/2016 και ώρα 8:00 π.µ. από το σχολείο µας και επιστροφή την ίδια ηµέρα και
ώρα 20:00 µ.µ.

Συγκέντρωση στο σχολείο – Αναχώρηση για Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις τόσο κατά τη
µετάβαση όσο και κατά την επιστροφή σε Κιάτο ή Μέγαρα – Επίσκεψη και ξενάγηση στο νέο
Μουσείο της Ακρόπολης – Επίσκεψη στον Παρθενώνα - Επιστροφή στο σχολείο.
Συµµετέχοντες:
Στην εκδροµή θα συµµετάσχουν 40 (σαράντα) µαθητές και 3 (τρείς) συνοδοί καθηγητές.

Μεταφορά:
Με ασφαλές λεωφορείο που να καλύπτει τον αριθµό των συµµετεχόντων και το οποίο θα πληροί όλες τις
προδιαγραφές καταλληλότητας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις , δηλαδή:
•
•
•
•

Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας
Φωτοτυπία του δελτίου καταλληλότητας
∆ελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ
Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας σε ισχύ.

Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδροµής και θα µετακινείται σύµφωνα µε τις
εντολές του για όλο το χρονικό διάστηµα που θα διαρκέσει η επίσκεψη.
Ασφάλεια εκδροµής:
Ο διοργανωτής (γραφείο ταξιδίου) θα αναλάβει την υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικής
ευθύνης συµµετεχόντων και επιπλέον ασφάλιση κάλυψης των εξόδων των συµµετεχόντων σε περίπτωση
ατυχήµατος ή ασθενείας όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 της 129287/Γ2/10-1-2011 Απόφασης του
ΥΠ∆ΒΜΘ (ΦΕΚ 2769/Β/2-12-11).
Πρόσθετα στοιχεία:
Η προσφορά θα αναφέρεται σε κάθε έναν όρο από τους παραπάτω αναλυτικά. Επιπλέον θα αναφέρεται
στο συνολικό κόστος της εκδροµής και την ανά µαθητή επιβάρυνση για το σύνολο της εκδροµής.
Στις παραπάνω τιµές θα συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.
Επίσης θα πρέπει να υπάρχει όρος ότι στη µείωση του αριθµού των συµµετεχόντων θα υπάρξει
αντίστοιχη µείωση του µισθώµατος.
Οι προσφορές θα παραδίδονται ιδιοχείρως µόνο στο ∆ιευθυντή του 1ου ΕΠΑ.Λ Πάτρας κ. Μάντικα
Αλέξανδρο.
Μετά την ηµεροµηνία και την ώρα λήξης του διαγωνισµού δεν θα γίνει δεκτή καµία οικονοµική
προσφορά.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την ∆ευτέρα 29/02/2016 στις 12:00 π.µ. Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται τηλεφωνικά από τον ∆ιευθυντή του σχολείου.

Ο αρχηγός της εκδροµής

Ο ∆ιευθυντής
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