
Φίλια 26/03/2014

Καλφαγιάννειο Γυμνάσιο Φίλιας

Το Καλφαγιάννειο Γυμνάσιο Φίλιας έχει προγραμματίσει περίπατο ο οποίος έχει τα παρακάτω

στοιχεία:

Προορισμός: Ανεμώτια και Σκαλοχώρι.

Ημερομηνία πραγματοποίησης: 9/04/2014, ημέρα Τετάρτη.

Μεταφορικό μέσο: Ένα (1) Λεωφορείο (40 – 50 θέσεων).

Αριθμός συμμετεχόντων: 27

Καθηγητές: 6

Μαθητές: 21

Ώρα Πρόγραμμα περιπάτου  9/04/2014

09:10 Αναχώρηση από Φίλια με προορισμό την Ανεμώτια. 

09:30 Άφιξη στην Ανεμώτια.

09:30 Περιήγηση στο χωριό και στην εκκλησιά του χωριού.

10:40 Αναχώρηση για Σκαλοχώρι. 

10:50 Περιήγηση στο χωριό, στην εκκλησιά του χωριού και επίσκεψη στον αγροτικό συνεταιρισμό.

12:30 Αναχώρηση από Σκαλοχώρι με προορισμό την Ανεμώτια και την Φίλια.

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

• Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, για την τέλεση

σχολικών εκδρομών.

• Το  λεωφορείο  πρέπει  να  διαθέτει  όλες  τις  προβλεπόμενες  από  την  κείμενη  νομοθεσία

προδιαγραφές  (ελεγμένο  από  το  ΚΤΕΟ,  έγγραφα  καταλληλότητας  οχήματος,  επαγγελματική

άδεια  οδήγησης,  ελαστικά  σε  καλή  κατάσταση,  πλήρως  κλιματιζόμενα  κ.λπ.)  καθώς  και  να

πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι

οδηγοί, κ.λ.π).

• Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες

ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές, απαγορευτικό κ.λ.π.) 

• Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής.

• 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.

• Αν προσφορά σας επιλεγεί θα πρέπει να την αποστείλετε και σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf)

για να είναι εύκολη η ανάρτηση της στο διαδίκτυο. Θα ακολουθήσει η υπογραφή σύμβασης.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Τετάρτη 2 Απριλίου 2014

και ώρα 12:00 στο γραφείο του Δ/ντή του Καλφαγιάννειου Γυμνασίου Φίλιας.

Πληροφορίες κ. Χρήστος Συναχείρης

Τηλ. Επικοινωνίας Καλφαγιάννειου Γυμνασίου Φίλιας: 2253098250

Email: mail@gym-filias.les.sch.gr

Προσφορές δεκτές μέχρι και 02/04/2014 ώρα 12:00.

mailto:mail@gym-filias.les.sch.gr


Ο Διευθυντής 

Χρήστος Ν. Συναχείρης


