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ΚΟΙΝ:
Θέμα: «Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση επταήμερης
εκδρομής των μαθητών της Γ’ Λυκείου στη Βουλγαρία
Σχετικά: 1) υπ. αριθμ. 12987/Γ2/10.11.2011 (ΦΕΚ 2769/02.12.2012 τ. Β΄) Υ.Α.
2) υπ΄ αριθμ. 14/6108/Γ2/20.12.2011 έγγραφο του ΥΠΠΔΒΜΘ
3) υπ΄αριθμ. Διευκρινιστική 5181/Γ7/17.01.2012 (παράγραφος β΄) εγκύκλιο
του ΥΠΠΔΒΜΘ
4) υπ΄αριθμ. Φ23.1/15223/30.10.2014 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας
5) υπ΄αριθμ. 2η /24.09.2015 Πράξη της Διευθύντριας του ΓΕΛ Καμαρών
Στο πλαίσιο των σχολικών εκπαιδευτικών εκδρομών το σχολείο μας
προγραμματίζει επταήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης Λυκείου στη Βουλγαρία από την
Κυριακή 6 Μαρτίου έως το Σάββατο 12 Μαρτίου 2016, με ώρες αναχώρησης και
επιστροφής όπως αυτές ορίζονται με την 129827/Γ2/10-01-2012 (ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/0212-2011) Υ.Α.
Για τον λόγο αυτό η διεύθυνση του σχολείου καλεί τους ταξιδιωτικούς
πράκτορες που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορές, με σκοπό την ανάδειξη της
καλύτερης οικονομικότερης και ποιοτικής προσφοράς.
Η προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:
Προορισμός: Βουλγαρία (επισυνάπτεται αναλυτικό πρόγραμμα)
Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν
είκοσι πέντε (25) μαθητές της Γ΄ Λυκείου και τρεις (03) συνοδοί καθηγητές.
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Χρονική διάρκεια και ημερομηνία πραγματοποίησης: Η εκπαιδευτική εκδρομή θα
είναι επταήμερη (6 διανυκτερεύσεις) και θα πραγματοποιηθεί από Κυριακή 6 Μαρτίου
2016 έως Σάββατο 12 Μαρτίου 2016
Μεταφορά: Ένα τουριστικό λεωφορείο (να αναφέρεται ο αριθμός των θέσεων, να
διαθέτει Wi-Fi), το οποίο να πληροί όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας (να
αποσταλούν τα σχετικά δικαιολογητικά) - σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Συγκεκριμένα:
1) Άδεια κυκλοφορίας με πρώτη κυκλοφορία μετά το 2000
2) Φωτοτυπία δελτίου καταλληλότητας
3) Δελτίο Τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ)
4) Ασφαλιστήριο του οχήματος
5) Κλιματισμό
6) Φαρμακείο
7) Ζώνες ασφαλείας
Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδρομής και θα μετακινείται με
βάση το πρόγραμμα. Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη και τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του λεωφορείου.
Ασφάλεια:
Ο διοργανωτής ( Γραφείο Ταξιδίου) αναλαμβάνει την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής
ευθύνης για μαθητές και καθηγητές καθώς και την πρόσθετη ταξιδιωτική ασφάλιση
που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας (άρθρο 14 του
παραπάνω (1) σχετικού).
Συνολική τιμή αλλά και επιβάρυνση ανά άτομο (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
αλλά και τρόπο πληρωμής. (Ο πράκτορας είναι υποχρεωμένος να εκδώσει απόδειξη σε
κάθε μαθητή).
Διαμονή :
Το ξενοδοχείο να βρίσκεται στο κέντρο της εκάστοτε πόλης και να είναι 4 ή 5 αστέρων
με πρωινό. Η διαμονή των μαθητών θα γίνει σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια και σε
μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
Επιπλέον, στον φάκελο θα πρέπει να υπάρχει και υπεύθυνη δήλωση, όπου θα
δηλώνεται α) ότι το πρακτορείο κατέχει το ειδικό σήμα λειτουργίας β) ότι το σήμα αυτό
βρίσκεται σε ισχύ και γ) φωτοτυπία του σήματος αυτού.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν τις
προαναφερόμενες κατά τον νόμο προϋποθέσεις. Οι προσφορές θα υποβληθούν
αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή με ταχυμεταφορά. Δε θα γίνουν
δεκτές αποστολές με e-mail ή με Fax. Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα γίνουν δεκτές. Οι
όποιες διορθώσεις των προσφορών θα πρέπει να φέρουν μονογραφή και σφραγίδα,
διαφορετικά μπορεί η ολόκληρη η προσφορά να καταστεί απορριπτέα.
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν έως την Παρασκευή 29-01-2016
και ώρα 12:00, στο Γενικό Λύκειο Καμαρών και στο γραφείο της Διευθύντριας, κλειστή
προσφορά, με την ένδειξη «Προσφορά για την επταήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄
Τάξης» και θα αναφέρεται σε κάθε όρο από τους προαναφερόμενους ξεχωριστά και
αναλυτικά. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 29/01/2016 και
ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο της Διευθύντριας.
Το πρακτικό της αξιολόγησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ. Αχαΐας
 Προσφορά η οποία δε θα περιλαμβάνει στοιχεία για όλους τους όρους
της προκήρυξης θα απορρίπτεται.
 Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών καμιά
οικονομική προσφορά ή αντιπροσφορά δε θα γίνει δεκτή.
 Οι τυχόν ενστάσεις θα μπορούν να κατατίθενται στο ΓΕΛ Καμαρών
μέχρι την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00μ. Μετά την
αξιολόγηση και την εξέταση των ενδεχόμενων ενστάσεων, γίνεται η
τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει τη
σύμβαση (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΤΑΗΜΕΡΗΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΚΑΜΑΡΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
1η μέρα 6 Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή
Αναχώρηση από Καμάρες στις 6.00 πμ από το χώρο του σχολείου με λεωφορείο και με
πρώτο προορισμό το οχυρό Ρούπελ (άφιξη περίπου στις 13.00), το οποίο θα
επισκεφτούμε. (Διαδρομή: Πάτρα, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, Ιονία οδός, Εγνατία οδός,
Σέρρες, Σιδηρόκαστρο, Προμαχώνας. Προβλέπονται ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση)
Πέρασμα στη Βουλγαρία από το συνοριακό σταθμό Προμαχώνα. Άφιξη στο ξενοδοχείο
στο Μπάνσκο (17.00), τακτοποίηση, δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα 7 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα
9.00 πμ Πρωινό στο ξενοδοχείο. Περιήγηση στην πόλη. 11.00 Αναχώρηση για μοναστήρι
Ρίλα- άφιξη στις 13.00. Ξενάγηση στο μοναστήρι. Αναχώρηση για Σόφια στις 15.00.
Άφιξη στις 18.00. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Φαγητό και περιήγηση στην πόλη
(Βίτοσα).
3η μέρα 8 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη
Περιήγηση στην πόλη: Περπατώντας στη λιθόστρωτη λεωφόρο Tsar osvoboditel
κατευθυνόμαστε προς την πλατεία Aleksandar Nevski με την ομώνυμη εκκλησία, αφού
έχουμε συναντήσει την Εθνική Πινακοθήκη, που στεγάζει και το Εθνογραφικό
Μουσείο, το Μουσείο Φυσικών επιστημών.
Θα επισκεφτούμε επίσης το μουσείο Εθνικής Ιστορίας (και την εκκλησία Boyana), το
θέατρο Ιβάν Βάζοφ και την Όπερα. Από την πλατεία Sveta Nedelya θα επισκεφτούμε
την ομώνυμη εκκλησία της Αγ. Κυριακής, το οθωμανικό τζαμί Banya Bashi και τη
Εβραϊκή Συναγωγή, το ναό του Αγ. Γεωργίου (Ροτόντα) και την Αγ. Σοφία.
4η μέρα 9 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο στις 9.00 (και επίσκεψη στο Ζωολογικό κήπο της Σόφιας.
11.30 αναχώρηση για Βελικο τίρνοβο. Άφιξη στις 16.30μμ Περιήγηση στο κάστρο
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Tsarevets και επίσκεψη στο μνημείο του Vasil Levski.) Αναχώρηση για Φιλιππούπολη
στις (18.30). Άφιξη στις 21.00.Τακτοποιήση στο ξενοδοχείο και φαγητό.
5η μέρα 10 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη
9.00 Επίσκεψη στο Εθνογραφικό Μουσείο (στεγάζεται στο αρχοντικό του Έλληνα
έμπορου Αργύρη Κουγιουμτζόγλου - ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα της παλιάς πόλης που
κατασκευάστηκε το 1847), στο ρωμαϊκό θέατρο της Φιλιππούπολης. (2ος μ.Χ. αιώνα
κτισμένο στη θέση ενός προγενέστερου αρχαιοελληνικού), το Ρωμαϊκό Στάδιο
(χωρητικότητας 30.000 θεατών), το Υδραγωγείο και η Ρωμαϊκή Αγορά, την εκκλησία
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (είναι ο αρχαιότερος ναός της πόλης, εικάζεται ότι
θεμελιώθηκε το 337 μ.Χ.), και στο αρχοντικό Lamartine στην οδό Kniaz Tseretelev 19
(οικία του Γιώργου Μαυρίδη κατασκευασμένο το 1829. Σήμερα είναι μουσείο
αφιερωμένο στον Γάλλο ποιητή Alphonse de Lamartine που είχε εγκατασταθεί στην
οικία κάπου στο 1833).
6η μέρα 11 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή
8.00 πμ Αναχώρηση για Ξάνθη. 12.00 Περιήγηση στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης με τα
Παραδοσιακά και Νεοκλασικά οικήματα και τα γραφικά σοκάκια της. Επίσκεψη στις
καπναποθήκες και στο Λαογραφικό μουσείο της Ξάνθης (στεγάζεται σε δύο διώροφα
κτίρια που χρονολογούνται από το 1870 περίπου, τα οποία ανήκαν στην οικογένεια
καπνεμπόρων Κουγιουμτζόγλου). 3.00 μμ Αναχώρηση για Θεσ/νικη. Άφιξη στις 5.30 μμ
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και βόλτα στην πόλη.
7η μέρα
12 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο
10.00 πμ Επίσκεψη στον Άγιο Δημήτριο. 2.00 μμ Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη . 9.00
μμ. Επιστροφή στις Καμάρες (στο χώρο του σχολείου).

Η Διευθύντρια

Σταυρούλα Αλεξανδροπούλου
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