
 

 

 

 Πάτρα,    14 -11-2016 

 

             Αρ. Πρωτ:  876 

 

             ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Ν. ΑΧΑΙΑΣ 

                                  (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα προς 

                                   ενημέρωση τουριστικών πρακτορείων) 

         

 
             

                                  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το 4ο Γυμνάσιο Πατρών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, στα πλαίσια της 129287/Γ2 /2011 απόφασης του ΥΠΔΜΘ (ΦΕΚ 

2769/2-12-2011 ), για την πραγματοποίηση μονοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Γ΄τάξης του σχολείου στην Βουλή των 

Ελλήνων  τη Δευτέρα  23 Ιανουαρίου 2017.  

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 

-9:00 π.μ.: Αναχώρηση από το 4ο Γυμνάσιο Πάτρας με ενδιάμεση στάση για ξεκούραση  

-13:00.-15:30: Περιήγηση στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας – Φαγητό - Προετοιμασία από τους συνοδούς καθηγητές για την 

επίσκεψη.  

-16.00: Ξενάγηση στη Βουλή των Ελλήνων. 

-17:30: Αναχώρηση από την Αθήνα και επιστροφή στην Πάτρα με ενδιάμεση στάση για ξεκούραση. 

-21:15: Επιστροφή στο 4ο Γυμνάσιο Πάτρας. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:       46 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:  03 

 

Το μεταφορικό μέσο θα πληροί όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις. 

Ο διοργανωτής (Γραφείο ταξιδίου) αναλαμβάνει την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής επαγγελματικής  ευθύνης, καθώς και την 

ασφάλιση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητών και συνοδών. 

Στην κλειστή προσφορά τα ταξιδιωτικά  γραφεία οφείλουν απαραίτητα να συμπεριλάβουν: 

1. Φωτοτυπία της  άδειας κυκλοφορίας  

2. Δελτίο ελέγχου από το ΚΤΕΟ, 

3. Ασφαλιστήριο   του οχήματος  που θα χρησιμοποιηθεί για τη μετακίνηση των μαθητών  

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας που βρίσκεται σε ισχύ και 

5.Υπεύθυνη δήλωση ότι το λεωφορείο  (να αναγράφονται ο αριθμός θέσεων και οι πινακίδες) πληροί όλους τους όρους 

ασφάλειας και διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια οδήγησης, πιστοποιητικό τελευταίου τεχνικού 

ελέγχου, αναφορά παλαιότητας κ.ά.). 

6. Το  συνολικό κόστος της επίσκεψης, καθώς και το  συνολικό κόστος ανά μαθητή   

Το σχολείο θα επιλέξει την καταλληλότερη προσφορά με κριτήρια οικονομικά, ποιοτικά, ασφάλειας. 

Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου μέχρι την Παρασκευή 25-11-2016  

ώρα 12:00 σε κλειστούς  σφραγισμένους φακέλους που θα φέρουν εντύπως ή με σφραγίδα τα στοιχεία του προσφέροντος και την 

ένδειξη «Προσφορά για την επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων». 

Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης του διαγωνισμού, καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή.  

Προσφορές που δεν πληρούν όλα τα παραπάνω κριτήρια και χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, θα απορρίπτονται. 

Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της επίσκεψης λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών, μη 

έγκρισης της μετακίνησης, ή άλλης σοβαρής  αιτίας (απεργιών, κακοκαιρίας) χωρίς αποζημίωση του ταξιδιωτικού γραφείου. 

                                                                                                                           

                                                                                                                             Ο  Διευθυντής 

 

 

          Κουκούλης  Νικόλαος 

 

                           
                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  
                          ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π.Ε. &  Δ.Ε.  Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

                               Δ/ΝΣΗ  Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ  

 

         4ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

          Ταχ. Δ/νση: Μαραγκοπούλου 2- Πάτρα  

          Ταχ. Κώδικας: 26335  

          Τηλ. – fax : 2610 222833          

          E-mail: mail@4gym-patras.ach.sch.gr 

          Πληροφορίες: Ν. Κουκούλης 
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