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Θέμα: «Προσφορά για τετραήμερη εκδρομή στην Αθήνα-Βουλή»
Σας γνωρίζουμε ότι το Σχολείο μας, πρόκειται να πραγματοποιήσει τετραήμερη εκπ/κή εκδρομή στην
Αθήνα από 22-11-2017 έως 25-11-2017.
Το πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως εξής:
22-11-2017 7:00πμ Αναχώρηση με λεωφορείο από το σχολείο για Αθήνα. (Αργοστόλι – Πόρος Κυλλήνη – Αθήνα). Το απόγευμα επίσκεψη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
23-11-2017
8:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για επίσκεψη στην Ακρόπολη (Μουσείο- Ιερός
Βράχος), επίσκεψη στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, περιήγηση στην Πλάκα. Το απόγευμα
παρακολούθηση κινηματογραφικής ταινίας.
24-11-2017 8:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για επίσκεψη στο Ευγενίδειο Ίδρυμα – Πλανητάριοκαι παρακολούθηση εκπ/κού προγράμματος. Επίσκεψη στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Σ. Νιάρχος. Επίσκεψη
στην Κηφισιά- γνωριμία με την αστική αρχιτεκτονική. Το απόγευμα παρακολούθηση θεατρικής
παράστασης.
25-11-2017 9:00 Αναχώρηση από την Αθήνα για την Πάτρα- επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Πατρών- αναχώρηση για την Κυλλήνη και άφιξη στο Αργοστόλι περίπου στις 20.00 το απόγευμα.
Ο αριθμός των μαθητών είναι 43
4 ( 18
9 αγόρια , 25 κορίτσια), με 3 συνοδούς καθηγητές.
Σκοπός μας είναι η ασφαλής μεταφορά των μαθητών μας και σύμφωνα με τις α) 129287/Γ2/2011
(ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/2-12-2011) καθώς και β) 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/6/3/2017) αποφάσεις του Υπουργείου
Παιδείας, προκειμένου να μισθώσουμε το λεωφορείο, πρέπει :
1. Να συνυποβάλετε υπεύθυνη δήλωση ότι το Τουριστικό Γραφείο σας έχει το ειδικό σήμα
λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
2. Να μας δηλώσετε υπεύθυνα:
α. Ότι το συγκεκριμένο λεωφορείο έχει περάσει από έλεγχο ΚΤΕΟ (να υπάρχει σχετικό έγγραφο
σε ισχύ).
β. Ότι το συγκεκριμένο λεωφορείο δεν είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 15 ετών.
γ. Ότι τηρεί όλες τις προϋποθέσεις για την απόλυτα ασφαλή (ζώνες σε όλα τα καθίσματα) και
άνετη μεταφορά των μαθητών και των συνοδών τους.
δ. Ότι ο οδηγός του συγκεκριμένου λεωφορείου είναι έμπειρος, συνεργάσιμος, έχει την
απαραίτητη επαγγελματική άδεια οδηγού και τηρεί το ωράριο εργασίας του.
Η προσφορά σας πρέπει να περιλαμβάνει:
 πρόσθετη ασφάλιση που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας
 τη συνολική τιμή για τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής (3 διανυκτερεύσεις) και την
επιβάρυνση ανά μαθητή / μαθήτρια.
Η προσφορά σας να μάς δοθεί κλειστή μέχρι την Πέμπτη 27-10-2017
στις 12.30 μ.μ. στο γραφείο της
6
Δ/ντριας του Σχολείου.
Η Δ/ντρια

Αλίκη Γαλιατσάτου

