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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗΝ ΑΡΥΑΙΑ ΕΠΙΔΑΤΡΟ -ΝΑΤΠΛΙΟ
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Σν 4ν Γπκλάζην Παηξώλ πξνθεξύζζεη πξόρεηξν δηαγσληζκό, ζηα πιαίζηα ηεο 129287/Γ2 /2011 απόθαζεο ηνπ ΤΠΓΜΘ (ΦΔΚ
2769/2-12-2011 ), γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κνλνήκεξεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ Αξραία Δπίδαπξν-Ναύπιην
ηην Παραζκεσή 15 Απριλίοσ 2016.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
-8:15 π.κ.: Αλαρώξεζε από ην 4ν Γπκλάζην Πάηξαο γηα ηελ Αξραία Δπίδαπξν κε ελδηάκεζε ζηάζε γηα μεθνύξαζε
-12:00 -13:30 : Δπίζθεςε ζηελ Αξραία Δπίδαπξν
-14:00- 16:30: Πεξηήγεζε ζηελ πόιε ηνπ Ναππιίνπ - Φαγεηό – Ξεθνύξαζε
-17:00 : Αλαρώξεζε από ην Ναύπιην γηα ηελ Πάηξα κε ελδηάκεζε ζηάζε γηα μεθνύξαζε.
-20:30 : Δπηζηξνθή ζην 4ν Γπκλάζην Πάηξαο.
ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ:
166
ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ: 09
Ο δηνξγαλσηήο (Γξαθείν ηαμηδίνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε αζηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο επζύλεο ησλ καζεηώλ
θαη ζπλνδώλ θαζεγεηώλ.
ηελ θιεηζηή πξνζθνξά ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία νθείινπλ απαραίηηηα λα ζπκπεξηιάβνπλ:
1. Φσηνηππία ησλ αδεηώλ θπθινθνξίαο
2. Γειηία ειέγρνπ από ην ΚΣΔΟ,
3.Αζθαιηζηήξηα ησλ νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ καζεηώλ
4.Τπεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ θαη
5. Τπεύζπλε δήισζε όηη ηα ιεσθνξεία (ότι διώροθα -να αναγράθονηαι ο αριθμός θέζεφν και οι πινακίδες) πιεξνύλ όινπο
ηνπο όξνπο αζθάιεηαο θαη δηαζέηνπλ όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα (έιεγρνο ΚΣΔΟ, άδεηα νδήγεζεο, πηζηνπνηεηηθό ηειεπηαίνπ
ηερληθνύ ειέγρνπ, αλαθνξά παιαηόηεηαο θ.ά.).
6. Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο επίζθεςεο, θαζώο θαη ην ζπλνιηθό θόζηνο αλά καζεηή (ζην ζπλνιηθό θόζηνο ζα πεξηιακβάλεηαη ν
Φ.Π.Α, ηα δηόδηα θαη ε αζθάιεηα αζηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο επζύλεο).
Σν ζρνιείν ζα επηιέμεη ηελ θαηαιιειόηεξε πξνζθνξά κε θξηηήξηα νηθνλνκηθά, πνηνηηθά, αζθάιεηαο.
Οη ζρεηηθέο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ κέρξη ηην Σρίηη 01-03-2016 ώρα
12:00, ζε θιεηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ ζα θέξνπλ εληύπσο ή κε ζθξαγίδα ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηελ
έλδεημε «Προζθορά για ηην επίζκευη ζηην Αρταία Επίδασρο-Ναύπλιο».
Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ώξαο ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, θακία πξνζθνξά δελ ζα γίλεηαη δεθηή.
Πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνύλ όια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη τφρίς ηα απαραίηηηα ζσνοδεσηικά έγγραθα, θα απορρίπηονηαι.
Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο επίζθεςεο ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ, κε
έγθξηζεο ηεο κεηαθίλεζεο, ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο (απεξγηώλ, θαθνθαηξίαο) ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Σαμηδησηηθνύ Γξαθείνπ.
Ο Γηεπζπληήο
Κνπθνύιεο Νηθόιανο

