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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Πάτπα, 07-12-2018

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ
& ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Απιθ. Ππωτ. :685

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ
ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ
Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΥΑΪΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΣΡΩΝ
Σαχ. Δ/νση : Άθω και Αξαπλιάν 1
Σ.Κ. – Πόλη : 26226 - Πάτπα
Πληπουοπίερ : Νικόλαορ Καμπύληρ
Σηλέυωνο : 2610-333287
FAX : 2610-333270
e-mail : gympeirp@sch.gr

ΘΕΜΑ
«ΠΡΟΚΛΗΗ
ΕΚΔΗΛΩΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ»
Σο Πειπαμαηικό Γςμνάζιο Παηπών πποκηπύζζει εκδήλυζη ενδιαθέπονηορ με
κλειζηέρ πποζθοπέρ για ηη διοπγάνυζη ημεπήζιαρ εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ ζηην
Αθήνα και ζςγκεκπιμένα ζηη Βοςλή.

Η μεηακίνηζη αθοπά ζηη μεηάβαζη ηυν

μαθηηών από Πάηπα ζηην Αθήνα και ηο ανηίζηποθο όπυρ επίζηρ και ηη μεηακίνηζη
ηυν ζηα ζημεία ενδιαθέπονηορ ενηόρ ηηρ πόληρ.
ΠΡΟΟΡΙΜΟ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΥΩΡΗΗ
ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΗ

Αθήνα
Ανασώπηζη 08/01/2019, ημέπα Σπίηη,
Δπιζηποθή 08/01/2019

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΑΡΙΘΜ.
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ (μαθηηέρ /
καθηγηηέρ)

58 μαθηηές, 4 ζσνοδοί καθηγηηές, ζύνολο
62.

ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ ΜΔΟ

Σοςπιζηικό λευθοπείο ηο οποίο θα ππέπει
να πληποί ηοςρ, από ηο Νόμο,
πποβλεπόμενοςρ όποςρ αζθαλείαρ (ΚΣΔΟ,
άδεια, πιζηοποιηηικό ηελεςηαίος ηεσνικού
ελέγσος, αναθοπά παλαιόηηηαρ κ.ά.).
Κλιμαηιζμό, μικποθυνική εγκαηάηαζη.

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ
Σρίηη, 08/1/2019
11.30π.μ. Ανασώπηζη από Πειπαμαηικό
Γςμνάζιο Παηπών (Λάγγοςπα)
14.30μ.μ. Άθιξη ζηην Αθήνα με ενδιάμεζη
ζηάζη ζηα Μέγαπα για ξεκούπαζη.
14.30- 16.00: Πεπιήγηζη ζηην πόληγπήγοπο θαγηηό
16.00 : Δπίζκετη ζηο Πολεμικό Μοςζείο
18.00 μ.μ. Δπίζκετη ζηη Βοςλή
20.00μ.μ.: Ανασώπηζη για Πάηπα
23.30 μ.μ.: Άθιξη ζηην Πάηπα με ενδιάμεζη
ζηάζη ζηα Μέγαπα.
.
Παπακαλούνηαι όζα ηαξιδιυηικά γπαθεία επιθςμούν να εκδηλώζοςν ενδιαθέπον να
ςποβάλλοςν ηιρ πποζθοπέρ ηοςρ ζσεηικά με ηη μεηακίνηζη ηος σολείος μαρ έως
Σεηάρηη 12/12/2018 ζηις 12:00 ζηο γπαθείο ηος Γιεςθςνηή.
Η πποζθοπά καηαηίθεηαι κλειζηή ζηο σολείο. Πποζθοπέρ μέζυ ηλεκηπονικού
ηασςδπομείος δεν γίνονηαι δεκηέρ. Η αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπών θα
ππαγμαηοποιηθεί ηην Σεηάπηη 12-12-2018 ζηιρ 14:00.
ηην κλειζηή πποζθοπά ηα ηαξιδιυηικά ππακηοπεία οθείλοςν να ζςμπεπιλάβοςν:
1. Τπεύθςνη Γήλυζη όηι διαθέηει βεβαίυζη ζςνδπομήρ ηυν νομίμυν
πποϋποθέζευν για ηη λειηοςπγία ηοςπιζηικού γπαθείος, η οποία βπίζκεηαι ζε
ιζσύ.
2. Σο ζςνολικό κόζηορ ηηρ εκδπομήρ με ΦΠΑ.
3. Σην ηιμή ανά μαθηηή.
4. Βεβαίυζη ςποσπευηικήρ αζθάλιζηρ επαγγελμαηικήρ εςθύνηρ διοπγανυηή.
Σο λευθοπείο θα ππέπει να πληποί όλερ ηιρ πποϋποθέζειρ ηος νόμος (έλεγσορ
ΚΣΔΟ, άδεια, πιζηοποιηηικό ηελεςηαίος ηεσνικού ελέγσος, παλαιόηηηα κ.ά.).
Ο διοπγανυηήρ (Γπαθείο Σαξιδίος) αναλαμβάνει ηην ςποσπευηική αζθάλεια αζηικήρ
εςθύνηρ για μαθηηέρ και καθηγηηέρ όπυρ και αζθάλεια πος θα καλύπηει ηα έξοδα ζε
πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή αζθενείαρ όλυν ηυν μαθηηών και ηυν ζςνοδών όπυρ
πποβλέπεηαι ζηο άπθπο 14 ηηρ 129287/Γ2/10-11-2011- Τ.Α. (ΦΔΚ2769/Β/02-122011), όπυρ αςηή ηποποποιήθηκε με ηην Τ.Α. 220647/Γ2/23-12-2016 (ΦΔΚ.
4227/β/28-12-2016).
Με ηην ςπογπαθή ηηρ ζσεηικήρ ζύμβαζηρ θα πποζκομιζηούν ζηο ζσολείο
αζθαλιζηήπια ζςμβόλαια ηυν λευθοπείυν και επικςπυμένερ θυηοηςπίερ ηηρ άδειαρ
κςκλοθοπίαρ, όπος θα θαίνεηαι ςποσπευηικά όηι ςπάπσει ζσεηικόρ έλεγσορ από ηο
ΚΣΔΟ.
Αν κάηι απ’ αςηά δεν αναθέπεηαι ζηην πποζθοπά θα θευπηθεί άκςπη.
Σο λευθοπείο θα κινείηαι ζύμθυνα με ηιρ ενηολέρ ηος απσηγού ηηρ εκδπομήρ και
βάζει ηος
ππογπάμμαηορ.
ε πεπίπηυζη πος δεν ππαγμαηοποιηθεί η εκδπομή λόγυ ανυηέπαρ βίαρ ή έλλειτη
εγκπίζευρ μεηακίνηζηρ ή αν δε ζςγκενηπυθεί ο απαιηούμενορ απιθμόρ ηυν μαθηηών,

δε θα ςπάπξει καμία οικονομική επιβάπςνζη για ηο ζσολείο και θα ακςπυθεί η
μεηακίνηζη.
Οι πποζθοπέρ θα ππέπει να καηαηεθούν ή να αποζηαλούν ζε κλειζηούρ θακέλοςρ
μέσπι ηην Σεηάπηη 12/12/2018και ώπα 12:00 ζηο γπαθείο ηηρ Γιεςθςνηή ηος
Πειπαμαηικού Γςμναζίος Παηπών.

Ο Γιεςθςνηήρ
Νικόλαορ Καμπύληρ

