ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΤΡΑ: 16/3/2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Πληροφορίες: Κιούσης Αθ.
Διεύθυνση:
Πάροδος ΕΒ 30 Εγλυκάδα.
Ταχ. Κώδικας: 263 35
Τηλέφωνο:
2610-641604 & 2610- 641800
FAX:
2610-641910
e-mail:
lykmpatr@sch.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς
για Διήμερη εκδρομή στα Ιωάννινα
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:18/4/2018 __________ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 8.00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 19/4/2018___________ ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 20.00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 21
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 02
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η ημέρα, Τετάρτη, 18 - 4 - 2018
08:00 Αναχώρηση από Πάτρα - Μουσείο Βρέλλη - Ιωάννινα.
2η ημέρα, Πέμπτη, 19 - 4 - 2018
Ιωάννινα - Άρτα - Πάτρα
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:
1. Σαφή αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές.
2. Ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης με πρωινό και τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες (
ημιδιατροφή κ.λ.π.).
3. Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
4. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας
5. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
6. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας.
7. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει όλα τα έγγραφα (αντίγραφο
ΚΤΕΟ του λεωφορείου που να βρίσκεται σε ισχύ τις ημέρες της εκδρομής, την άδεια του
λεωφορείου, τις άδειες οδήγησης των οδηγών, υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ).

Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο
οποίο θα αναφέρεται ρητά η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης και ότι η
προκαταβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% ενώ τα υπόλοιπα χρήματα θα δοθούν κατόπιν
συμφωνίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο
σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι την Τρίτη 20 Μαρτίου
2018 και ώρα 12.00 μ.μ. Έγγραφα που θα σταλούν μετά την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και
ώρα 12.00 μ.μ. με οποιοδήποτε τρόπο δεν θα γίνουν δεκτά. Αποσφράγιση προσφορών την
Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, και ώρα 12.00 μ.μ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΕΚΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Μουσικός

