ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
6ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ
Νόρµαν 57, Τ.Κ. 26223, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. & FAX: 2610421200
E-MAIL: mail@6lyk-patras.ach.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΦΩΤ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Πάτρα,

1 / 03/ 2016

Αρ. Πρωτ. 66

ΠΡΟΣ
ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Θέµα : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση 7-ήµερης εκπαιδευτικής εκδροµής
σε ΒΕΝΕΤΙΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Το 6ο ΓΕΛ Πάτρας, στο πλαίσιο υλοποίησης Περιβαλλοντικού Προγράµµατος µε θέµα « Νερό, …το πολύτιµο»
προτίθεται να πραγµατοποιήσει 7/µερη εκδροµή των µαθητών των Α' και Β' τάξεων στη Βενετία και τη Φλωρεντία
από 06 -04-2016 έως 12-04-2016 µε έξι (6) διανυκτερεύσεις.
Για το σκοπό αυτό, η ∆ιεύθυνση του 6ου ΓΕΛ Πάτρας, καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες να υποβάλουν έντυπη,
κλειστή (σφραγισµένη σε Φάκελο), προσφορά για τη διοργάνωση της εκδροµής, έως την ∆ευτέρα 07-03-2016
και ώρα 12:00, στο σχολείο και στο γραφείο του ∆ιευθυντή, µε τα παρακάτω στοιχεία:
Ηµεροµηνία αναχώρησης: 06-04 -2016
Ηµεροµηνία επιστροφής: 12-04-2016 µε έξι (6) διανυκτερεύσεις .
Αριθµός συµµετεχόντων : 40 µαθητές περίπου και 3 Συνοδοί καθηγητές.
Πρόγραµµα εκδροµής:
1η ΗΜΕΡΑ : Τετάρτη, 6-4-2016 και ώρα 17.30 : Επιβίβαση στο πλοίο στο λιµάνι της Πάτρας και αναχώρηση για
Αγκόνα (διανυκτέρευση στο πλοίο)
2ηΗΜΕΡΑ : Πέµπτη, 7-4-2016 : Άφιξη στην Αγκόνα και µετάβαση µε λεωφορείο στη Βενετία και διανυκτέρευση.
3ηΗΜΕΡΑ : Παρασκευή, 8-4-2016 : ΄ Βενετία – διανυκτέρευση.
4ηΗΜΕΡΑ : Σάββατο, 9-4-2016: Μετάβαση στη Φλωρεντία –διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ : Κυριακή, 10-4-2016 :Φλωρεντία – διανυκτέρευση.
6η ΗΜΕΡΑ : ∆ευτέρα,11-4-2016 :Μετάβαση από Φλωρεντία σε Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για
Πάτρα.
7η ΗΜΕΡΑ : Τρίτη, 12-4-2016 : Άφιξη στην Πάτρα.
Στην προσφορά θα αναφέρονται ρητά τα παρακάτω:
1. ∆ιαµονή: Ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων µε πρωινό εντός των πόλεων για τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις. (Σε
αντίθετη περίπτωση, να αναγράφεται η ακριβής απόσταση από το κέντρο των πόλεων). Στην προσφορά να
αναφέρεται η ονοµασία τους, η τοποθεσία τους και ότι διαθέτουν 3 µονόκλινα δωµάτια για τους συνοδούς
καθηγητές καθώς και δίκλινα και τρίκλινα δωµάτια για τους µαθητές(όχι ράντζο το 3ο κρεβάτι). Απαραίτητη

προϋπόθεση θεωρείται η ουσιαστική κράτηση των δωµατίων από τον διοργανωτή, και όχι η διαθεσιµότητά τους.
2. Καµπίνες µονόκλινες για τους συνοδούς καθηγητές και τετράκλινες για τους µαθητές.
3. Μεταφορικό µέσο: Θα χρησιµοποιηθεί ένα λεωφορείο για το οποίο θα αναγράφεται ο αριθµός θέσεων, και το
οποίο θα πρέπει να πληροί τους, όλους τους από το νόµο προβλεπόµενους όρους καταλληλότητας και ασφαλείας. (Να
µας αποσταλούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, δηλαδή:
 Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας
 Φωτοτυπία ∆ελτίου Καταλληλότητας
 ∆ελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ.
Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδροµής και θα µετακινείται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του όλες
τις ώρες βάσει προγράµµατος
4. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή.
5. Πρόσθετη Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας.
6. Τη συνολική τιµή του οργανωµένου ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνση ανά µαθητή.
Οι παραπάνω τιµές θα πρέπει να περιλαµβάνουν και το Φ.Π.Α.
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι το Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και
Φωτοαντίγραφο του ειδικού αυτού σήµατος λειτουργίας.
Πέραν της ηµεροµηνίας και της ώρας λήξης του διαγωνισµού, καµία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή.
Προσφορές που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα, θα απορρίπτονται.
Θα επιλεγεί η καταλληλότερη προσφορά µε κριτήρια οικονοµικά αλλά και ποιοτικά.
Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωµα της ακύρωσης της εκδροµής, λόγω µη συµπλήρωσης του αριθµού µαθητών, µη
έγκρισης της µετακίνησης ή λόγω άλλης σοβαρής αιτίας (απεργιών, κακοκαιρίας) χωρίς αποζηµίωση του Ταξιδιωτικού
Γραφείου.
8. Ο διοργανωτής της εκδροµής αποδέχεται την παρακράτηση του ποσού των 1000 € ως εγγύησης για την πλήρη
τήρηση της συµφωνίας, ποσό το οποίο θα αποδοθεί µε το πέρας της εκδροµής.
Η ∆ιευθύντρια
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