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ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή
της Γ’ τάξης στην Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος. »

Το 7ο Γυμνάσιο Τρικάλων, έχοντας υπ’ όψιν την με αριθμό 129287/Γ2/10‐11‐2011 (ΦΕΚ 2769 τ.
Β’) απόφαση του ΥΠΑΙΘ, προκηρύσσει διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
πραγματοποίηση 2ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Αθήνα, στο πλαίσιο εγκεκριμένου απ
την Διεύθυνση Πολιτιστικού Προγράμματος, με τίτλο «Βουλή των Ελλήνων» της (Γ’) τρίτης τάξης.
Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή
4 Νοεμβρίου 2016 με μία διανυκτέρευση. Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών
είναι εξήντα εννιά (69), με τέσσερις (4) συνοδούς καθηγητές.
1) Διανυκτερεύσεις : Στην Αθήνα μία (1).
2) Κατηγορία Καταλύματος : Ξενοδοχείο 4* στην περιοχή των Αμπελοκήπων (αποκλείονται τα
ξενοδοχεία στην περιοχή της Ομόνοιας και του Μεταξουργείου.)
3) Μεταφορικό μέσο: Δύο Λεωφορεία.

4) Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 69
5) Συνοδοί καθηγητές: (4) τέσσερις, σε τέσσερα μονόκλινα δωμάτια.
6) Λοιπές υπηρεσίες : Πρωινό στο Ξενοδοχείο, δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα για τους μαθητές και
μετακινήσεις εντός της πόλης με τα Λεωφορεία, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ξεναγός για την
Ακρόπολη.
7) Ασφάλιση ευθύνης: μαθητών, συνοδών.
8) Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας (να αναφερθεί το κόστος
αυτής).
9) Συνολική τιμή κατά άτομο
Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα κατατίθενται στο σχολείο μας μέχρι και την Τετάρτη 5
Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00΄ π.μ.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατίθεται και Υπεύθυνη Δήλωση κατοχής ειδικού σήματος
λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
1) Αναχώρηση: Πέμπτη 3/11/2016, ώρα 07:00΄πμ από το σχολείο.
2) Επιστροφή: Παρασκευή 4/11/2016 , ώρα 22:30΄ μμ στο σχολείο.
3) Διαδρομές με το λεωφορείο μέσα στην πόλη.
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