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Σν ρνιείν µαο  πξνγξαµµαηίδεη  κνλνήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ηελ Παξαζθεπή             

12-01-2018. 

 

 ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΓΡΟΜΗ 

►Πποοπιζμόρ εκδπομήρ: Βοςλή ηυν Δλλήνυν 

►Ημέπα ανασώπηζηρ εκδπομήρ: 12/01/2018 

►Ημέπα επιζηποθήρ εκδπομήρ : 12/01/2018 

►Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν μαθηηών: 53 

►Απιθμόρ ζςνοδών  καθηγηηών: 4 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σα ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο 

(έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο νρήκαηνο, επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, αζθαιηζηήξην ηνπ νρήκαηνο θ.ιπ.), ώζηε λα 

πιεξνύληαη νη όξνη αζθαιείαο γηα ηελ αζθαιή κεηαθίλεζε καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. 

Δίλαη ππνρξεσηηθή ε αζθάιεηα αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο πνπ ζα θαιύπηεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλνδνύο 

θαζεγεηέο. 

ηην πποζθοπά ηοςρ ηα  ηαξιδιυηικά  ππακηοπεία οθείλοςν να ζςμπεπιλάβοςν: 

 1. Τπεύζπλε δήισζε όπνπ ζα αλαγξάθεη: «Βεβαηώλσ ππεύζπλα όηη ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ 

ηνπ 4νπ Γπκλαζίνπ Παηξώλ, όια ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ( να αναγπάθεηαι ο απιθμόρ θέζευν 

ηος λευθοπείος) ζα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθαιείαο θαη ζα δηαζέηνπλ όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα. Σν ηνπξηζηηθό 

πξαθηνξείν …………………………………. δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απ’ ηνλ Δ.Ο.Σ. ζε ηζρύ». 

2. Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο, όζν θαη ην ζπλνιηθό θόζηνο αλά καζεηή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Φ.Π.Α, δηνδίσλ  

θαη αζθάιεηαο αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο επζύλεο). 

Οη ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζε θιεηζηό θάθειν ζην γξαθείν ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ 4νπ Γπκλαζίνπ 

Παηξώλ έσο θαη Σξίηε 28 /11/2017 θαη ώξα 13:00  κε ηελ έλδεημε «Πξνζθνξά γηα κεηαθίλεζε ζηε Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ». Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα θζάζνπλ ζην ζρνιείν κεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο θαη 

ώξαο δε γίλνληαη δεθηέο.                

Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο  ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ 

καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο  αηηίαο,  ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ. 

                                                                                         Ο   Γηεπζπληήο 

                                                                       

                                                                                      Κνπθνύιεο  Νηθόιανο 
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