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Πποκήπςξη
Δκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηη μεηακίνηζη ηεηπαήμεπηρ εκπαιδεςηικήρ
επίζκετηρ ζηο ΚΠΔ Έδεζζαρ
Σν ζρνιείν καο πξνγξακκαηίδεη, ηεηξαήκεξν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα καζεηώληξηώλ ησλ Α’ θαη Β’ ηάμεσλ ζηελ Έδεζζα ζηα πιαίζηα δύν πξνγξακκάησλ,
πεξηβαιινληηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ. Γη’ απηό ην ζθνπό ε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαιεί
ηνπο ηαμηδησηηθνύο πξάθηνξεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο γηα ηελ
κεηαθίλεζε, κε ζθνπό ηελ αλάδεημε ηεο θαιύηεξεο νηθνλνκηθήο θαη πνηνηηθήο
πξνζθνξάο.
Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
1. Πποοπιζμόρ: Έδεζζα (επηζπλάπηεηαη αλαιπηηθό πξόγξακκα)
2. Πποβλεπόμενορ απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν:

30-33 καζεηέο-ηξηεο θαη 5

θαζεγεηέο
3. Υπονική διάπκεια και ημεπομηνία ππαγμαηοποίηζηρ: Σν εθπαηδεπηηθό
πξόγξακκα ζα είλαη ηεηξαήκεξν θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην ρξνληθό δηάζηεκα
από 16 έσο 19 Απξηιίνπ 2016.
4. Μεηαθοπικό μέζο: Έλα ηνπξηζηηθό ιεσθνξείν (λα αλαθέξεηαη ν αξηζκόο
ζέζεσλ), ην νπνίν ζα πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειόηεηαο (λα καο

απνζηαινύλ ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά) ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο,
δειαδή:
1. Φσηνηππία άδεηαο θπθινθνξίαο
2. Φσηνηππία Γειηίνπ Καηαιιειόηεηαο.
3. Γειηίν ειέγρνπ ΚΣΔΟ.
4. Φσηνηππία ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ ηνπ νρήκαηνο κε ην νπνίν ζα γίλεη ε
κεηαθίλεζε.
Σν ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο
θαη ζα κεηαθηλείηαη ζύκθσλα µε ηηο ππνδείμεηο ηνπ, όιεο ηηο ώξεο βάζεη ηνπ
πξνγξάκκαηνο.

Καηά ηελ αμηνιόγεζε, εθηόο από ηελ νηθνλνκηθόηεξε

πξνζθνξά, ζα ιεθζνύλ ππόςε θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιεσθνξείνπ.
5. 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.
6. ςνολική

ηελική

ηιμή

αλλά

και

επιβάπςνζη

ανά

άηομο

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, Γεκνηηθώλ θόξσλ, αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζε
επίζεκε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ) θαζώο θαη ηπόπο πληπυμήρ. Από ηε ζπλνιηθή
αμία ηεο εθδξνκήο ζα παξαθξαηεζεί ην 20% ζαλ εγγύεζε αθξηβνύο εθηέιεζεο
θαη ζα απνδνζεί κεηά ηελ επηζηξνθή από ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα.
7. Σέινο, ζηνλ θιεηζηό θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη
ςπεύθςνη δήλυζη, 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. Γε ζα γίλνπλ δεθηέο απνζηνιέο
κε e-mail ή fax. Δθπξόζεζκεο πξνζθνξέο δε ζα γίλνπλ δεθηέο. 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 Πέμπηη 10 Μαπηίος 2016, 12:00 ην κεζεκέξη
κλειζηή πποζθοπά κε ηελ έλδεημε «Πποζθοπά για μεηακίνηζη ηεηπαήμεπηρ
εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ ζηο ΚΠΔ Έδεζζαρ», 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
13:00 παξνπζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 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 ηελ
Παξαζθεπή 11 Μαξηίνπ 2016 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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΣΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΤ
ΓΔΛ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ ΣΗΝ ΔΓΔΑ

16 – 19 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016
1η μέρα,
16 Απριλίου 2016, ημέρα άββατο
Ακαπώνεζε από Καιάβνοηα ζηηξ 06:00 π.μ. από ημ πώνμ ημο ζπμιείμο με ιεςθμνείμ
με πνμμνηζμό ημ Μμοζείμ Κένηκςκ Ομμηςμάηςκ Βνέιιε αθμιμοζώκηαξ ηε δηαδνμμή
πνμξ Πάηνα, Γέθονα Ρίμο-Ακηηννίμο, Ιόκηα Οδό. ηεκ δηαδνμμή ζα γίκμκηαη ζηάζεηξ γηα
λεθμύναζε. Άθηλε ζημ Μμοζείμ Βνέιιε ζηηξ 11:00 πενίπμο. Γπίζθερε ζημ Μμοζείμ.
Ακαπώνεζε ζηηξ 12:00 ηεκ Έδεζζα μέζς Γγκαηίαξ μδμύ θαη άθηλε ζημ λεκμδμπείμ ζημ
Λμοηνάθη Πέιιαξ ζηηξ 15:30 πενίπμο. Σαθημπμίεζε ζηα δςμάηηα, γεύμα , πενηήγεζε
ζηα ιμοηνά Πόδαν θαη επηζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ ζηηξ 10:00 γηα δηακοθηένεοζε.
2η μέρα,
17 Απριλίου 2016, ημέρα Κυριακή
Μεηά ημ πνςηκό ζημ λεκμδμπείμ ακαπώνεζε ζηηξ 09:00 γηα ηα Γηακκηηζά. οκάκηεζε με
εθπνμζώπμοξ ημο οιιόγμο Παναπιεγηθώκ θαη Κηκεηηθά Ακαπήνςκ Νμμμύ Πέιιαξ θαη
πανάδμζε πμζόηεηαξ πιαζηηθώκ θαπαθηώκ πμο έπμοκ ζοιιεπζεί ζηα πιαίζηα ημο
πενηβαιιμκηηθμύ πνμγνάμμαημξ. ηε ζοκέπεηα ακαπώνεζε γηα ημ Ανπαημιμγηθό
Μμοζείμ Πέιιαξ. Άθηλε ζηηξ 11:00 πενίπμο. Θα αθμιμοζήζεη λεκάγεζε ζημ μμοζείμ θαη
ημκ ανπαημιμγηθό πώνμ. Ακαπώνεζε ζηηξ 13:30 πενίπμο γηα ηεκ Γηδμμέκε. ηε
δηαδνμμή ζα γίκεη ζηάζε μηαξ ώναξ γηα γεύμα. Άθηλε ζηεκ Γηδμμέκε ζηηξ 16:00 πενίπμο.
Γπίζθερε ημο πώνμο με ημοξ πνόζθογεξ θαη ημο μεηακάζηεξ θαη ζοκεκηεύλεηξ.
Ακαπώνεζε γηα επηζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ ζηηξ 18:00, δείπκμ θαη δηακοθηένεοζε.

3η μέρα,
18 Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα
Μεηά ημ πνςηκό ζημ λεκμδμπείμ, ακαπώνεζε γηα ηεκ Έδεζζα. Οη μαζεηέξ ηεξ Α’ ηάλεξ
ζα αθμιμοζήζμοκ ημ πνμγναμμαηηζμέκμ πνόγναμμα ημο ΚΠΓ Έδεζζαξ-Γηακκηηζώκ εκώ
μη μαζεηέξ ηεξ Β’ ηάλεξ ζα αθμιμοζήζμοκ ημ πνόγναμμα πμο έπεη ζπεδηαζηεί με ηε
Δηεύζοκζε Δεοηενμβάζμηα Γθπαίδεοζεξ Πέιιαξ γηα ημ πνμζθογηθό δήηεμα ηεξ
πενημπήξ. Γεύμα ζηεκ πόιε ηεξ Έδεζζαξ θαη ζοκέπεηα ηςκ πνμγναμμάηςκ. Μεηά ημ
ηέιμξ ηςκ πνμγναμμάηςκ ακαπώνεζε γηα επηζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ, δείπκμ θαη
δηακοθηένεοζε.

4η μέρα,
19 Απριλίου 2016, ημέρα Σρίτη
Μεηά ημ πνςηκό ζημ λεκμδμπείμ, ακαπώνεζε γηα ηε θύδνα. Γπίζθερε ζημ Δεμανπείμ
ηεξ πόιεξ θαη ζοκάκηεζε με ηε Δήμανπμ θαη ημκ Δηεοζοκηή ημο Δήμμο γηα εκεμένςζε
γηα ηεκ πνμζθογηθή ηαοηόηεηα ηεξ πενημπήξ. ηε ζοκέπεηα ζοκάκηεζε θαη ζοδήηεζε με
εθπνμζώπμοξ πνμζθογηθώκ ζοιιόγςκ ηεξ πενημπήξ. Ακαπώνεζε γηα επηζηνμθή ζηα
Καιάβνοηα ζηηξ 12:00, με εκδηάμεζεξ ζηάζεηξ. Άθηλε ζηα Καιάβνοηα πενίπμο ζηηξ
22:00.

