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Επαναπποκήπςξη 

Εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για 6ήμεπη ή 5ήμεπη εκπαιδεςηική εκδπομή ζηην 

Πολωνία 

Σν Γεληθό θαη ην Δπαγγεικαηηθό Λύθεην Καιαβξύησλ ζα ζπλεξγαζηνύλ ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εμαήκεξεο ή πελζήκεξεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο καζεηώλ-ηξηώλ ηεο 

Γ’ ηάμεο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2018-2019 ζηελ Πνισλία. Γη’ απηό ην ζθνπό θαινύληαη νη 

ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο γηα ηε κεηαθίλεζε, 

κε ζθνπό ηελ αλάδεημε ηεο θαιύηεξεο νηθνλνκηθήο θαη πνηνηηθήο πξνζθνξάο. 

Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

1. Πποοπιζμόρ: Πολωνία (Σν πξόγξακκα ζα πεξηιακβάλεη δηακνλή  ζηε 

Βαξζνβία θαη ηελ Κξαθνβία, επίζθεςε ζην Άνπζβηηο θαη ηα Αιαησξπρεία ) 

2. Πποβλεπόμενορ απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων: 26+/-2 καζεηέο-ηξηεο θαη 4 

θαζεγεηέο 

3. Χπονική διάπκεια και ημεπομηνία ππαγμαηοποίηζηρ: Η εθπαηδεπηηθή 

εθδξνκή ζα είλαη εμαήκεξε θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην ρξνληθό δηάζηεκα 

Οθησβξίνπ-Ννεκβξίνπ. Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ελαιιαθηηθή 

νηθνλνκηθή πξόηαζε γηα πελζήκεξε εθδξνκή κε ζύκπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

4. Μεηαθοπικό μέζο: Μεηαθνξά από Καιάβξπηα ζην αεξνδξόκην ηεο Αζήλαο θαη 

αληίζηξνθα. Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε βαιίηζα Αζήλα-Βαξζνβία ή  Κξαθνβία θαη 



επηζηξνθή.  Μεηαθνξά από ην αεξνδξόκην ηεο Πνισλίαο ζην μελνδνρείν θαη 

αληίζηξνθα. Μεηαθνξά από Κξαθνβία ζηε Βαξζνβία ή αληίζηξνθα.      

5. Διαμονή: Η δηακνλή ζα πεξηιακβάλεη 3 ή 2 δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ Κξαθνβία θαη 

2 δηαλπθηεξεύζεηο ζηε Βαξζνβία. Σα μελνδνρεία ζα πξέπεη λα είλαη 3 ή 4 

αζηέξσλ (ζύκθσλα κε ηνλ επίζεκν ραξαθηεξηζκό ηνπ ΔΟΣ), κέζα ζηηο πόιεηο 

θαη θνληά ζην θέληξν απηώλ θαη λα παξέρνπλ πξσηλό. Απαξαίηεηε ε αλαθνξά 

ηνπ νλόκαηνο θαη ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ηνπ μελνδνρείνπ. πγθεθξηκέλα ζα 

πξέπεη λα παξέρνπλ ζέξκαλζε, δεζηό λεξό, κπάλην θαη ηνπαιέηα εζσηεξηθή ζε 

θάζε δσκάηην. Δπίζεο ε ρσξεηηθόηεηα ησλ δσκαηίσλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη 

αθξηβώο. Οη ρώξνη πνπ ζα πξνζθεξζνύλ γηα ηε δηακνλή ησλ καζεηώλ θαη 

εθπαηδεπηηθώλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ λόκηκε θαη ελ ηζρύ άδεηα ιεηηνπξγίαο από 

ηηο αξκόδηεο αξρέο ηεο ρώξαο θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο. Πξνζθνξέο κε θαηάηκεζε ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο μελνδνρεία ζα 

απνξξηθζνύλ. 

6. Ξεναγήζειρ: ΟΥΙ 

7. Αζθάλιζη αζηηθήο επζύλεο δηνξγαλσηή θαη πξόζζεηε ηαμηδησηηθή αζθάιηζε, 

πνπ θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο, όπσο 

πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 14 ηεο 129287/Γ2/10-1-11 απόθαζεο ηνπ ΤΠΑΙΘ. 

8. ςνολική ηελική ηιμή αλλά και επιβάπςνζη ανά άηομο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, δεκνηηθώλ θόξσλ, αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζε 

επίζεκε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ) θαζώο θαη ηπόπο πληπωμήρ. Από ηε ζπλνιηθή 

αμία ηεο εθδξνκήο ζα παξαθξαηεζεί ην 25% ζαλ εγγύεζε αθξηβνύο εθηέιεζεο 

θαη ζα απνδνζεί κεηά ηελ επηζηξνθή από ηελ εθπαηδεπηηθή εθδξνκή. 

9. Σέινο, ζηνλ θιεηζηό θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη 

ςπεύθςνη δήλωζη, όπνπ ζα δειώλεηαη α) όηη ην πξαθηνξείν θαηέρεη ην εηδηθό 

ζήκα ιεηηνπξγίαο, β) όηη ην ζήκα απηό βξίζθεηαη ζε ηζρύ θαη γ) θσηνηππία ηνπ 

ζήκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρύ.  

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ όια ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ 

πιεξνύλ ηηο θαηά λόκν πξνϋπνζέζεηο. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ απηνπξνζώπσο, 

κε εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν ή κε ηαρπκεηαθνξά. Δε θα γίνοςν δεκηέρ αποζηολέρ 



με e-mail ή fax. Επίζηρ εκππόθεζμερ πποζθοπέρ δε θα γίνοςν δεκηέρ. Οη όπνηεο 

δηνξζώζεηο ησλ πξνζθνξώλ ζα πξέπεη λα θέξνπλ κνλνγξαθή θαη ζθξαγίδα, 

δηαθνξεηηθά κπνξεί νιόθιεξε ε πξνζθνξά λα θαηαζηεί απνξξηπηέα.  

Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάιινπλ ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή ηνπ 

Γεληθνύ Λπθείνπ Καιαβξύησλ, έσο ηελ Σξίηε 22 Μαΐος 2018, 11:00 ην κεζεκέξη 

κλειζηή πποζθοπά κε ηελ έλδεημε «Πποζθοπά για εξαήμεπη εκπαιδεςηική 

εκδπομή ζηην Πολωνία», γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κε ηα πην πάλσ ζηνηρεία θαη 

ζα αλαθέξεηαη ζε θάζε όξν από ηνπο πξναλαθεξόκελνπο μερσξηζηά θαη αλαιπηηθά. Η 

απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ ίδηα κέξα ζηηο 12:00 π.κ. Σν πξαθηηθό ηεο 

αμηνιόγεζεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔ Αραΐαο. 

 Πξνζθνξά ε νπνία δε ζα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο 

πξνθήξπμεο ζα απνξξίπηεηαη.  

 Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ θακία νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ή αληηπξνζθνξά δε ζα γίλεη δεθηή.  

 Οη ηπρόλ ελζηάζεηο ζα κπνξνύλ λα θαηαηίζεληαη ζην ΓΔΛ Καιαβξύησλ κέρξη ηε 

Πέκπηε 24 Μαΐνπ 2018 θαη ώξα 12:00 ην κεζεκέξη. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ 

εμέηαζε ησλ ελδερόκελσλ ελζηάζεσλ, γίλεηαη ε ηειηθή επηινγή ηνπ ηαμηδησηηθνύ 

γξαθείνπ θαη ην ζρνιείν ζπληάζζεη ηε ζύκβαζε (ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό), 

ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, πνπ ππνγξάθεηαη από ηα ζπκβαιιόκελα 

κέξε.   

 Σν ζρνιείν ή ν θαζεγεηήο-αξρεγόο ηεο εθδξνκήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

δηακνξθώζεη ην πξόγξακκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ θαιύηεξε δπλαηή έθβαζε ηεο εθδξνκήο 

ρσξίο λα παξεθθιίλεη από ηνπο βαζηθνύο όξνπο πνπ πξναλαθέξνληαη. 

 Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο πεξίπησζεο πνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

κεηαθίλεζε ζηηο νξηζζείζεο εκεξνκελίεο ιόγσ πξαγκαηηθήο αλώηεξεο βίαο 

(αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, απεξγίεο θηι.) ζα πξνβιεθζεί ε επηζηξνθή όισλ 

ησλ ρξεκάησλ, ρσξίο πξόζζεηε επηβάξπλζε γηα ην ζρνιείν.   

 
Ο Γηεπζπληήο 

 
παλόο Βαζίιεηνο 
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