Παλαμάς, 13/2/2018
Αρ. Πρωτ: 56
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
---ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΜΑ
Ταχ. Δ/νση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 24
Τ.Κ.: 43200 -Παλαμάς

ΠΡΟΣ: Γραφεία Ταξιδίων
κοιν.: ΔΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Πληροφορίες : Παπαναστασίου Αθανάσιος
Τηλ.: 24440-22965 Fax : 24440-22965
Email: mail@1gym-meg-palam.kar.sch.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Πάτρα – Αρχαία Ολυμπία του 1ου Γ/σίου Παλαμά»

Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Παλαμά έχοντας υπόψη την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/2017 (ΦΕΚ
681/06/03/2017 ΤΒ).
προσκαλεί
τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν κλειστές προσφορές στη Διεύθυνση του σχολείου, μέχρι την
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00 π.μ, (εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη),
για τη σχεδιαζόμενη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Γ΄ Tάξης.
Τα στοιχεία της εκπαιδευτικής εκδρομής είναι:

•
•
•
•
•

Προορισμός:..........................................................ΠΑΤΡΑ
Ημερομηνία Αναχώρησης:………………………… ΠΕΜΠΤΗ 3/5/2018 (07.00 π.μ.)
Ημερομηνία Επιστροφής:...................................... ΣΑΒΒΑΤΟ 5/5/2018 (22.00 μ.μ)
Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:....................... 56 (25 κορίτσια και 31 αγόρια)
Αριθμός συνοδών:................................................. 4
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μεταφορά Μετακινήσεις:
Tουριστικό λεωφορείο, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ΚΤΕΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟ-

ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ), ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών και συνοδών
εκπαιδευτικών. Επίσης το λεωφορείο πρέπει να είναι διαθέσιμο για όλες τις μετακινήσεις των μαθητών σύμφωνα
με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Πρόσθετες προδιαγραφές:
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
2. Ασφάλεια αστικής – επαγγελματικής ευθύνης.
3. Πρόσθετη Ταξιδιωτική Ασφάλεια, σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία, που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική επίσκεψη.
4. Στην προσφορά να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή της εκδρομής (συμπεριλαμβανομένης και της τιμής
της πρόσθετης ταξιδιωτικής ασφάλειας) και η επιβάρυνση ανά μαθητή (συμπεριλαμβανομένης και της τιμής
της πρόσθετης ταξιδιωτικής ασφάλειας).
Οι προσφορές θα ανοιχτούν την ΤΕΤΑΡΤΗ 21 Φεβρουαρίου 2018 στις 12.15 μ.μ. , ενώπιον των συνοδών καθηγητών, αντιπροσώπων των μαθητών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, όπως προβλέπεται.

Κατηγορία καταλύματος :
Ξενοδοχείο τριών τουλάχιστον αστέρων στην Πάτρα ή κοντά στην πόλη.
1. Η επωνυμία, η διεύθυνση και η κατηγορία.
2.Αριθμός δωματίων και κλινών για τους μαθητές.
3. Τα δωμάτια στα οποία θα φιλοξενηθούν οι μαθητές να είναι δίκλινα ή τρίκλινα και να βρίσκονται όλα σε έναν ή το πολύ δύο ορόφους.
4 Τρία δίκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
5. Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα ξενοδοχεία διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι
οι όροι ασφάλειας και υγιεινής.
7. Οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου, σε πλήρη λειτουργία, να είναι στη διάθεση των μαθητών
του σχολείου.
Το πρόγραμμα της εκδρομής θα περιλαμβάνει επίσκεψη την Παρασκευή 4/5 στην Αρχαία Ολυμπία,
ξεναγήσεις στην πόλη της Πάτρας τα απογεύματα. Το Σάββατο 5/5 επίσκεψη στο Μέγα Σπήλαιο
και στα Καλάβρυτα (πιθανόν επιστροφή με τον οδοντωτό σιδηρόδρομο) και στάση στο Γαλαξίδι
κατά την επιστροφή. Το πλήρες πρόγραμμα της εκδρομής θα διαμορφωθεί με βάση τις ώρες των
επισκέψεων ύστερα από συνεννόηση με τους υπεύθυνους φορείς.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

