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Καπδίηζα, 14/12/2018
Απιθ. Ππυη.: 703

Ππορ
Γ.Γ.Δ. Καπδίηζαρ

ΘΔΜΑ: « Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ με κλειζηέρ πποζθοπέρ για ηη διοπγάνυζη
επίζκετηρ ζηη Βοςλή ηυν Δλλήνυν».

Ο Γηεπζπληήο ηνπ 3νπ ΓΔ.Λ Καξδίηζαο πξνθεξύζζεη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο κε θιεηζηέο
πξνζθνξέο (ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α.33120/ΓΓ4/2017(ΦΔΚ 681 ΣΔΤΥΟ Β΄/6-3-2017)) γηα ηε
δηνξγάλσζε διδακηικήρ επίζκετηρ ηεο Β΄ ηάμεο Λπθείνπ .
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΔΦΖ:
 Πξννξηζκόο: ΑΘΗΝΑ
 Ηκέξα αλαρώξεζεο επίζθεςεο : 15/01/2019
 Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ: 57 (πελήληα επηά)
 Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ θαζεγεηώλ : 4
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟΗ ΟΡΟΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
 Μεηαθνξηθό κέζν: ηοςπιζηικό λευθοπείο 62 θέζευν (ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ όιεο
ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο (έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο
νρήκαηνο, επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο θ.ι.π.), ώζηε λα πιεξνύληαη νη όξνη αζθαιείαο γηα ηε
κεηαθίλεζε καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ.
ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ: Σα ιεσθνξεία λα θαιύπηνπλ ζε ζέζεηο ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ-ζπλνδώλ θαη
πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ.
ηην πποζθοπά ηοςρ ηα ηαξιδιυηικά ππακηοπεία οθείλοςν να ζςμπεπιλάβοςν :
1.Τπεύζπλε δήισζε όηη ην ηαμηδησηηθό πξαθηνξείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα
ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.
2. Αζθάιεηα αζηηθήο – επαγγεικαηηθήο επζύλεο.
3. Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο θαη θόζηνο αλά καζεηή.
4. Πξόζζεηε αζθάιηζε πνπ θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο γηα ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ. (ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία ππνρξενύληαη λα παξαδώζνπλ

ην Αζθαιηζηήξην πκβόιαην ησλ καζεηώλ γηα αζθάιηζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο ζηνλ αξρεγό ηεο
εθδξνκήο ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΝΑΥΩΡΗΗ)
5. ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα αθόινπζα:
α) ηα ιεσθνξεία λα είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ
κεηαθηλήζεσλ θαη ηπρόλ απξόβιεπησλ αιιά αλαγθαίσλ πνπ πηζαλά λα πξνθύςνπλ.
β) Να αλαθέξεηαη πξνζθνξά
1. πξόζζεηε πξναηξεηηθή αζθάιηζε πνπ θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο.
2. ππνρξεσηηθή Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
3. ε ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο θαη ε επηβάξπλζε
6. Σα μελνδνρεία λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ αζηέξσλ , λα βξίζθνληαη εληόο ηνπ επξύηεξνπ θέληξνπ θαη
λα κελ έρνπλ κπαιθόληα.
Παξαθαινύκε λα καο ππνβάιεηε θιεηζηή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο αλσηέξσ
εθδξνκήο κέρξη ηελ Σεηάξηε 19-12-2018
και ώπα 12:00 .
ημειώνοςμε όηι:
Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ όπσο πξνβιέπεη ν λόκνο ηελ ίδηα εκέξα ελώπηνλ επηηξνπήο θαζεγεηώλ,
αληηπξνζώπσλ ησλ καζεηώλ θαη ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΠΗΚΔΦΖ
Σπίηη 15/01/2019
Ώξα 7:30 π.κ. Αλαρώξεζε από ην 3ν ΓΔ.Λ Καξδίηζαο
Ώξα 12:30 κ.κ Άθημε ζηελ Αζήλα κε κία ελδηάκεζε ζηάζε.
Ώξα 12:30 έσο 14:30 κ.κ Δπίζθεςε ζην Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο
Ώξα 14:30 έσο 16:00 κ.κ. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα θαγεηό.
Ώξα 16:00 έσο 17:30 κ.κ. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν θαη μεθνύξαζε.
Ώξα 18:00 έσο 19:30 κ.κ. Δπίζθεςε ζηε Βνπιή.
Ώξα 19:30 έσο 22:00 κ.κ. Διεύζεξνο ρξόλνο. Φαγεηό
Ώξα 22:00 κ.κ. Δπηζηξνθή ζην Ξελνδνρείν.

Σεηάπηη 16/01/2019
Ώξα
Ώξα
Ώξα
Ώξα
Ώξα
Ώξα

8:00 έσο 9:00 π.κ Πξσηλό ζην Ξελνδνρείν.
9:00 έσο 11:00 π.κ. Δπίζθεςε μελάγεζε ζην Ίδξπκα «ηαύξνο Νηάξρνο».
11:00 έσο 13:30 κ.κ. Δπίζθεςε ζηελ Έθζεζε ηνπ Λενλάξλην Νηα Βίληδη ζην Γθάδη .
14:00 έσο 16:00 κ.κ. Διεύζεξνο ρξόλνο. Φαγεηό
16:00 κ.κ. Δπηζηξνθή ζηελ Καξδίηζα κε κία ελδηάκεζε ζηάζε
21:30 κ.κ. Άθημε ζηελ Καξδίηζα ζηνλ ρώξν 3ν ΓΔΛ Καξδίηζαο.

Θα γίλεη δηαλπθηέξεπζε ζηηο 15/01/2019 ζηελ Αζήλα δηόηη καο νξίζζεθε ε επίζθεςε ζηε βνπιή ζηηο 18:00 κ.κ.
θαη δελ κπνξνύκε λα επηζηξέςνπκε ηελ ίδηα εκέξα θαη σο εθ ηνύηνπ ε επηζηξνθή ζα γίλεη ζηηο 16/01/2019

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
Ηυάννηρ Α. Πεηεινάπαρ
Μαθημαηικόρ MSc

