Γεσκάτη, 18 / 1 / 2019

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Αριθ. Πρωτ.: 2508

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΓΡΔΒΔΝΩΝ

ΠΡΟ:
Διεύθςνζη Δ.Ε. Γπεβενών

ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΔΚΑΣΗ

Διεύθςνζη: Δεζκάηη, ΤΚ 51200
Τηλ. - θαξ: 2462031232
e-mail: mail@gym-deskat.gre.sch.gr
Πληποθοπίερ: Κοςζούπη Αθποδίηη

ΘΕΜΑ: Πρόζκληζη εκδήλφζης ενδιαθέρονηος για ηριήμερη εκπαιδεσηική επίζκευη
ηοσ Γσμναζίοσ Δεζκάηης
Ζ Γηεπζύληξηα ηνπ Γπκλαζίνπ πξνβαίλεη ζε πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο,
ζύκθσλα κε ηελ Υ.Α. 33120/ΓΓ4/28-2-2017 (Φ.Δ.Κ. 681/Β/6-3-2017) ηνπ ΥΠΔΘ, γηα ηελ
πξνγξακκαηηδόκελε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ κε
ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Προοριζμός: Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Αζήλα
Ημερομηνίες: 12/4/2019 κέρξη 14/4/2019
Αριθμός ζσμμεηετόνηφν μαθηηών: 43
Αριθμός ζσνοδών: 3
Δφμάηια: 13 ηξίθιηλα, 2 δίθιηλα θαη 3 κνλόθιηλα (γηα ηνπο θαζεγεηέο) ζηνλ ίδην όξνθν
Ξενοδοτείο: 4 αζηέξσλ κε εκηδηαηξνθή, ρσξίο κπαιθόληα, πξνηεηλόκελεο πεξηνρέο
Θεζείν, Κνπθάθη. Παιαηό Φάιεξν, Μέηο, Παγθξάηη, Πιάθα, Αγ .Σώζηεο, Ακθηζέα, Εσγξάθνπ,
Σύληαγκα, Φημ, Ηιίζηα, πιαηεία Καξατζθάθε γηα λα εμππεξεηείηαη θαιύηεξα ην πξόγξακκά καο.
Λεφθορείο: νη κεηαθηλήζεηο ζα γίλνπλ κε ιεσθνξείν «αγθαδέ», εθπξνζώπνπ ηνπ
πξαθηνξείνπ, θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα, δεύηεξνο νδεγόο
(ππνρξεσηηθά).
Αζθάλιζη εσθύνης διοργανφηή: καζεηώλ – ζπλνδώλ, όπσο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία
(ζα θαηαηεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ).
Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ζηε Γηεύζπλζε ηνπ Σρνιείνπ ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηελ Τεηάρηη 23/1/2019 και ώρα 11:45 ηο μεζημέρι.
Οη πξνζθνξέο λα αλαθέξνπλ ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο αιιά θαη ην θόζηνο αλά
καζεηή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
Ζ θάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη κε ππεύζπλε δήισζε όηη ην ηαμηδησηηθό γξαθείν δηαζέηεη
εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ θαζώο θαη έγγξαθε δηαζεζηκόηεηα δσκαηίσλ
από ηα μελνδνρεία πνπ πξνηείλνληαη.
Θα δνζεί πξνθαηαβνιή ην πνζό ησλ 900€ θαη ηα ππόινηπα ηελ επόκελε κέξα ηεο
επηζηξνθήο. Τν πνζό ησλ 1000€ επέρεη ζέζε πνηληθήο ξήηξαο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο θάπνηνπ
όξνπ ηνπ ζπκβνιαίνπ.
Απηνλόεην ζεσξείηαη όηη ζηα ηξίθιηλα δε ζα ππάξρνπλ ξάληδα αιιά κόληκα θξεβάηηα θαη όηη
ζα είλαη όια κνλά.
Ζ δηαδξνκή ζα είλαη Γεζθάηε-Καιακπάθα-Τξίθαια-Λακία-Αζήλα θαη επηζηξνθή από ηνλ
ίδην δξόκν.
Ζ Γηεπζύληξηα

Κνπδνύπε Αθξνδίηε
ΠΔ80

