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ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Θέμα: «Προκήρυξη για μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών στο Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Ιθάκης, στο πλαίσιο υλοποιούμενου
προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης »

Το 17Ο Γυμνάσιο Πάτρας, στο πλαίσιο υλοποίησης Περιβαλλοντικού Προγράμματος προτίθεται να πραγματοποιήσει
4/μερη εκδρομή των μαθητών των Γ' και Β' τάξεων στη Ιθάκη από 08 -04-2016 έως 11-04-2016 με τρείς (3)
διανυκτερεύσεις στο χώρο φιλοξενίας του Κ.Π.Ε. Ιθάκης.
Για το σκοπό αυτό, η Διεύθυνση του 17Ο Γυμνάσιο Πάτρας, καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες να υποβάλουν
έντυπη, κλειστή (σφραγισμένη σε Φάκελο), προσφορά για τη διοργάνωση της εκδρομής, έως τη Πέμπτη
10-03-2016 και ώρα 12:00, στο σχολείο και στο γραφείο του Διευθυντή, με τα παρακάτω στοιχεία:
Ημερομηνία αναχώρησης: 08-04-2016
Ημερομηνία επιστροφής: 11-04-2016 με τρείς (3) διανυκτερεύσεις .
Αριθμός συμμετεχόντων : 28 μαθητές περίπου και 3 Συνοδοί καθηγητές.
Επιλογή του σχολείου είναι η μετάβαση να υλοποιηθεί κατά πρώτο λόγω με πλοίο της γραμμής Πάτρα - Ιθάκη
εφ όσον αυτή λειτουργήσει κατά το χρονικό διάστημα της πραγματοποιήσεις της εκδρομής, διαφορετικά να
ακολουθηθεί εναλλακτική διαδρομή Πάτρα- Κυλλήνη-Ιθάκη ή Πάτρα-Αστακός- Ιθάκη.

Πρόγραμμα εκδρομής:

1η ΗΜΕΡΑ : Παρασκευή αναχώρηση από την Πάτρα σε χρόνο και διαδρομή που θα καθορίσουν τα δρομολόγια των
πλοίων . Άφιξη στον Πισαετό και μετάβαση στο Βαθύ στις εγκαταστάσεις φιλοξενίας του Κ.Π.Ε. Ιθάκης, τακτοποίηση
σε δωμάτιο του κέντρου και δείπνο στο Βαθύ.

2η ΗΜΕΡΑ :Σάββατο : Παραλαβή σχολικής ομάδας από Φρίκες. Επίσκεψη Κιόνι  Σταυρός, αρχαιολογικό
μουσείο, σπηλιά του Λοϊζου  Ανωγή, Εκκλησία Κοίμησης Θεοτόκου, Μενίρ  Μοναστήρι Παναγίας των Καθαρών
Μεσημεριανό φαγητό
Επιστροφή στο Βαθύ

Απόγευμα : Δραστηριότητες στο Βαθύ. Βραδινό φαγητό στο Βαθύ

3ηΗΜΕΡΑ : Κυριακή Δραστηριότητες στο Βαθύ
Μεσημεριανό φαγητό στο Βαθύ
Αποχαιρετισμός
4ηΗΜΕΡΑ : Δευτέρα : Αναχώρηση από το Βαθύ
Στην προσφορά θα αναφέρονται ρητά τα παρακάτω:
1..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 Δελτίου Καταλληλότητας
Δελτίο 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
2. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή.
3. Πρόσθετη Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
4 Τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνση ανά μαθητή.
Οι παραπάνω τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α.
5. 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.

Ο Διευθυντής

Ανδρέας Κασπίρης

