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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π & Δ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Προς :
Ταξιδιωτικά Γραφεία

7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
----Ταχ. Δ/νση: Σουνίου 111-115
Τ.Κ. – Πόλη: 26333 Πάτρα
Ιστοσελίδα: http://7lyk-patras.ach.sch.gr/
email: mail@7lyk-patras.ach.sch.gr
Πληροφορίες: Νικόλαος Αντωνάκος
Τηλέφωνο: 2610 322.116
FAX: 2610 322.116

Θέμα : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση στα πλαίσια
διδακτικών επισκέψεων του 7ου ΓΕΛ Πάτρας στο Μεσολόγγι Ναύπακτο »
Το 7ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, προτίθεται να διοργανώσει εκπαιδευτική επίσκεψη
την Παρασκευή 15/4/2016 (08:00 – 16:00) με προορισμό το Μεσολόγγι και τη
Ναύπακτο. Η μετακίνηση θα γίνει μέσω της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου. Για το
σκοπό αυτό, η Διεύθυνση του 7ου Γενικού Λυκείου Πάτρας, καλεί τους
ταξιδιωτικούς πράκτορες που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν κλειστή έντυπη
προσφορά για την διοργάνωση της εκδρομής με τα παρακάτω στοιχεία:
Α) Αριθμός συμμετεχόντων: Μαθητές 175 έως 190 και συνοδοί καθηγητές 8.
Δ)

Μεταφορά: Με 4 λεωφορεία, όχι διώροφα, (να αναφέρεται ο αριθμός θέσεων) τα
οποία θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας (να μας αποσταλούν τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δηλαδή:


Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας



Φωτοτυπία Δελτίου Καταλληλότητας



Δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ

Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδρομής και θα
μετακινούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις του, όλες τις ώρες βάση προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο
φάκελο μέχρι την Τετάρτη 30-3-2015 και ώρα 11:00 π.μ. στο Σχολείο και στο Γραφείο
του Διευθυντή.
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:
1. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή.
2. Πρόσθετη Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

3. Τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνση ανά
μαθητή. Οι παραπάνω τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α.
4. 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 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.

Ο Διευθυντής

Νικόλαος Αντωνάκος

