ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Πάτρα 03 - 03 -2016

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε ΑΧΑΪΑΣο

3 Γραφείο
ΣΧΟΛΕΙΟ
:20ό ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
(Κωδικός Σχολείου : 0601701)

Ταχ. Δ/νση

: Ηρακλείδου 4, Περιβόλα

Ταχ. Τομέας

: 263 35

Τηλέφωνο

:

Προς
TAΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

2610- 640750

Fax

:

2610 -640750

E mail

: 20gympat@sch.gr

Ο Δ/ντής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση Εκπαιδευτικής εκδρομής
για Νεμέα –Ναύπλιο-Μυκήνες του 20ου Γυμνασίου Πατρών »
Το 20ο Γυμνάσιο Πατρών, διοργανώνει ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή για Νεμέα-ΝαύπλιοΜυκήνες στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας, «Εscape:Μια εκπαιδευτική
αθλητική πρόκληση»,στις 08/04/2016 , ημέρα Παρασκευή, στην οποία θα συμμετέχουν 19 μαθητές
και μαθήτριες και δύο (02) συνοδοί καθηγητές του σχολείου μας και 20 φιλοξενούμενοι μαθητές και
μαθήτριες και δύο (02) συνοδοί καθηγητές του Liceo Cambi Falkonara M.ma.
Σύνολο 39 μαθητές και μαθήτριες και 04 συνοδοί καθηγητές.
Αναχώρηση από το προαύλιο του σχολείου 08:00 πμ και επιστροφή 20:30 μμ στο χώρο του
σχολείου (Ηρακλείδου 4, Περιβόλα Πάτρα) .
Για το σκοπό αυτό, η Διεύθυνση του 20ου Γυμνασίου Πατρών, καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες
που ενδιαφέρονται, να υποβάλουν κλειστή έντυπη προσφορά για την διοργάνωση της επίσκεψης με
τα παρακάτω στοιχεία:
Ως μεταφορικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί ένα (01) λεωφορείο που θα τηρεί όλες τις προδιαγραφές
καταλληλότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δηλαδή :

τις υποδείξεις τους, όλες τις ώρες βάσει προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τις
9/3/2016 και ώρα 12:00 μεσημβρινή στο Σχολείο (Ηρακλείδου 4, Περιβόλα) και στο γραφείο του
Διευθυντή. Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 1. Τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, με
Φ.Π.Α και κόστος ασφάλισης. 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης του διαγωνισμού, καμία προσφορά δε θα γίνεται δεκτή.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

