ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Παπαλία 7/3/2016
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ
Απ. Ππυη. 229
Γ/ΝΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΑΥΑΪΑ
ΥΟΛΕΙΟ: 1ν ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑ
Ππορ: Γ/ΝΗ Γ/ΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Ν. ΑΥΑΪΑ
Σασ. Κώδικαρ : 26333
Δ/νζη : ΠΑΣΡΩΝ – ΠΤΡΓΟΤ (γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα πξνο
Σηλέθυνο : 2610 522821 ελεκέξσζε ησλ ηνπξηζηηθώλ πξαθηνξείσλ)
Φάξ: 2610 520565

Θέμα : «ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΔΗΛΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΦΗ
ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ»
Σν ζρνιείν καο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο πνιηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ ζρεδηάδεη λα πξαγκαηνπνηήζεη δηήκεξε
εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηελ Αζήλα ζηηο 7-8 Απξηιίνπ 2016 ζηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρνπλ 29 καζεηέο θαη 3 ζπλνδνί
θαζεγεηέο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΜΠΣΗ 7/4
- 8:00 π.κ. Αλαρώξεζε από ην 1ν Γπκλάζην Παξαιίαο.
- 12:00κ.κ. Άθημε ζηελ Αζήλα – Πεξηήγεζε Πιάθα – θαγεηό Μνλαζηεξάθη
- 16:00 κ.κ. Άθημε ζην μελνδνρείν
- 20:00κ.κ. Μεηάβαζε ζην Θέαηξν Rex - θελή Κνηνπνύιε.
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 8/4
- 11:00 π.κ. Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν
- 12:00 κ.κ. Πηλαθνζήθε Υαηδεθπξηάθνπ – Γθίθα
- 14:00 – 17:00 κ.κ. Φαγεηό – πεξηήγεζε ύληαγκα – Ηξώδνπ Αηηηθνύ
- 17:30 κ.κ. Αλαρώξεζε γηα Πάηξα
- 21:00 κ.κ. Δπηζηξνθή ζην 1ν Γπκλάζην Παξαιίαο.
Οη κεηαθηλήζεηο θαη νη επηζθέςεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ην αθξηβέο πξόγξακκα.
Πποϋποθέζειρ πος ππέπει να πληπούνηαι:
1. Σν ηαμηδησηηθό γξαθείν καδί κε ηελ πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιιεη ζην ζρνιείν γηα λα αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε ηεο
εθδξνκήο, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη απαξαίηεηα:
α΄. Φσηνηππία ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο
β΄. Φσηνηππία ηνπ δειηίνπ θαηαιιειόηεηαο.
γ΄. Γειηίν ειέγρνπ από ην ΚΣΔΟ.
δ΄. Τπεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ θαη
ε΄. Τπεύζπλε δήισζε όηη ην ιεσθνξείν (λα αλαγξάθνληαη νη πηλαθίδεο) πιεξνί όινπο ηνπο όξνπο αζθάιεηαο θαη
δηαζέηεη όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα (έιεγρνο ΚΣΔΟ, άδεηα, πηζηνπνηεηηθό ηειεπηαίνπ ηερληθνύ ειέγρνπ,
αλαθνξά παιαηόηεηαο θ.ά.).
2. Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλσηή, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη αζθάιεηα αζηηθήο
επζύλεο πνπ ζα θαιύπηεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο.
3. ηελ πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο θαζώο θαη ην θόζηνο αλά καζεηή καδί κε ην
Φ.Π.Α.
4. Σν ζρνιείν ζα επηιέμεη ηελ θαηαιιειόηεξε πξνζθνξά με κπιηήπια οικονομικά, ποιοηικά αζθάλειαρ.
ηελ πξνζθνξά ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε δηακνλή εληόο ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ ζε ξενοδοσείο θαηεγνξίαο
ηνπιάρηζηνλ ηπιών αζηέπυν κε ππυινό (θαηά πξνηίκεζε ζηελ πεξηνρή γύξσ από ην ζέαηξν Rex-Κνηνπνύιε γηα
δηεπθόιπλζε ησλ κεηαθηλήζεσλ). Η δηακνλή ησλ καζεηώλ ζα γίλεη ζε ηπίκλινα δυμάηια ή ηεηπάκλινα δυμάηια θαη
ησλ θαζεγεηώλ ζε κνλόθιηλα ή δίθιηλα.
Οη ζρεηηθέο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ ζρνιείνπ, κέρξη θαη ηελ Πέμπηη
10/3/2016 και ώπα 12:00 ηο μεζημέπι ζε θιεηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ ζα θέξνπλ εληύπσο ή κε ζθξαγίδα
ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηελ έλδεημε «Πποζθοπά για ηην διήμεπη εκπαιδεςηική επίζκετη ζηην Αθήνα.
Δθπξόζεζκεο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δε ζα γίλνπλ δεθηέο.
Δάλ ε πξνζθνξά δελ αλαθέξεηαη ζηα παξαπάλσ αλαιπηηθά ζα ζεσξείηαη άθπξε.
Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ
καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο (απεξγηώλ, θαθνθαηξίαο), ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Σαμηδησηηθνύ Γξαθείνπ.
Η Γηεπζύληξηα
Γεσξγνπνύινπ Κππαξηζζία

