ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Καλαμάτα, 21/11/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
1o ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ταχυδρομική
Διεύθυνση
Ταχυδρομικός
Κώδικας - Πόλη
Ιστοσελίδα
Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Τηλεομοιότυπο

Αριθ. Πρωτ.: 485

: Κρήτης και Ρήγα Φεραίου
: 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΡΟΣ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

: mail@1epal-kalam.mes.sch.gr
: Κονταξής Δημήτριος
: 2721021517
: 2721021517

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά μαθητών στο
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ο Διευθυντής του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Καλαμάτας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος
από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης με προορισμό το
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Η επίσκεψη προγραμματίζεται για στις 15 Δεκεμβρίου 2017.
Πρόγραμμα Επίσκεψης

15 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή
07:00

Αναχώρηση από το χώρο του Σχολείου για Αθήνα με ενδιάμεση στάση

10:00

Άφιξη στην Αθήνα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

14:00

Φαγητό στο Μοναστηράκι και ελεύθερος χρόνος

17:00

Αναχώρηση για Καλαμάτα με ενδιάμεση στάση

Αριθμός Μαθητών: 32
Αριθμός Συνοδών: 5
Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:


Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, για
περίπτωση ατυχήματος μαθητή ή συνοδού καθηγητή.



Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες
ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές κ.λ.π.)



Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και
η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις των μέσων μεταφοράς
των μαθητών και συνοδών.

Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και
υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται
σε ισχύ. Επί πλέον στον φάκελο της προσφοράς πρέπει

CD

να

υπάρχει απαραιτήτως

με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτηση

της στο διαδίκτυο. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους και όχι με
τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την Τετάρτη 29/11/2017 και
ώρα 12:30 στο γραφείο του Δ/ντή του 1ου ΕΠΑΛ Καλαμάτας (Κρήτης και Ρήγα Φεραίου
Καλαμάτα).

O Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ
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