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ΠΡΟΚΤΡΗΞΗ
εκδήλωζης ενδιαθέρονηος σποβολής οικονομικής προζθοράς
γηα κνλνήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή
Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΓΡΟΜΗ
ΣΟΠΟ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ: Καζηνξηά
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/04/2015
ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ: 80
ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΤΝΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ: 4
Β. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΗ
07:00
– Αλαρώξεζε από Λεπθάδ α
09:45
– ηάζε 30΄πξηλ ηα Ισάλληλα γηα μεθνύξαζε.
12:00
– Άθημε ζηελ Καζηνξηά.
12:00-13:30 – Δπίζθεςε ζην Δλπδξείν γιπθνύ λεξνύ.
13:30-16:00 – Διεύζεξνο ρξόλνο (θαγεηό, βόιηα ζηε πόιε θαη ζηε
ιίκλε).
16:15-17:15 – Δπίζθεςε ζην πήιαην ηνπ Γξάθνπ.
17:30-18:00 – Δπίζθεςε ζηε Βπδαληηλή Μνλή ηεο Παλαγίαο ηεο
Μαπξηώηηζζαο.
18:00
– Αλαρώξεζε γηα Λεπθάδα.
20:00-20:15 – ηάζε ζην Σέξνβν γηα μεθνύξαζε.
22:00
– Άθημε ζηε Λεπθάδα
ηελ πξνζθνξά ζαο λα αλαθέξεηαη ε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ ηαμηδηνύ, αιιά θαη ε
επηβάξπλζε αλά καζεηή (άξζξν 14)
Ωο πξνο ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ
πξνζθνξά ζαο θαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλνιηθό θόζηνο, επηζπκνύκε ηα εμήο:

1. Η κεηαθίλεζε καο λα γίλεη κε ιεσθνξείν, ππεξπςσκέλν, αζθαιέο θαη κε ηα
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (βεβαίσζε ΚΣΔΟ, αζθάιεηα αζηηθήο ,
επαγγεικαηηθήο επζύλεο θ.ι.π.)
2. ηελ πξνζθνξά ζαο λα αλαγξάθεηαη ην έηνο 1εο θπθινθνξίαο, ν αξηζκόο
θπθινθνξίαο , ν αξηζκόο ζέζεσλ ηνπ ιεσθνξείνπ.
Δπίζεο γηα ηελ αλάιεςε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Δπίζθεςεο απαηηνύληαη θαη ηα εμήο:
1. Αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή, όπσο επίζεο θαη πξόζζεηε αζθάιηζε πνπ
θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο (άξζξν 14 ηεο
Τπνπξγηθήο απόθαζεο Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. κε αξηζκ. 129287/Γ2/10-11-2011:
ΦΔΚ2769/2-12-2011/η.Β’.).
2. Σν επηιεγκέλν ηαμηδησηηθό γξαθείν ζα ππνγξάςεη ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κε ην
ζρνιείν, ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ξεηά θαη ε αζθάιεηα αζηηθήο επαγγεικαηηθήο
επζύλεο.
3. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν ζην Γξαθείν ηεο Γ/ληξίαο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Λεπθάδαο, ην αξγόηεξν κέρξη
ηελ Παξαζθεπή 27/03/2015 θαη ώξα 10:00 π.κ.
Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε είκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο.
Η Γηεπζύληξηα
Κνληδάξε Βηθησξία

