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Πποκήπςξη
Εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για 6ήμεπη εκπαιδεςηική εκδπομή ζηην Κποαηία
Σν Γεληθό θαη ην Δπαγγεικαηηθό Λύθεην Καιαβξύησλ ζα ζπλεξγαζηνύλ ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε εμαήκεξεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο καζεηώλ-ηξηώλ ηεο Γ’ ηάμεο ζηελ
Κξναηία. 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.
Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
1. Πποοπιζμόρ: Κποαηία (επηζπλάπηεηαη αλαιπηηθό πξόγξακκα)
2. Πποβλεπόμενορ απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων: 24+/-1 καζεηέο-ηξηεο θαη 5
θαζεγεηέο
3. Χπονική διάπκεια και ημεπομηνία ππαγμαηοποίηζηρ: Ζ εθπαηδεπηηθή
εθδξνκή ζα είλαη εμαήκεξε θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην ρξνληθό δηάζηεκα από 11
έσο 16 Μαξηίνπ 2017.
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 εθπαηδεπηηθνύ αξρεγνύ ηεο
εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο θαη ζα κεηαθηλείηαη ζύκθσλα µε ηηο ππνδείμεηο ηνπ,
όιεο ηηο ώξεο βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ ζπλνδνύ.
Καηά ηελ αμηνιόγεζε, εθηόο από ηελ νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά, ζα ιεθζνύλ
ππόςε θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιεσθνξείνπ.
5. Διαμονή: Ζ δηακνλή ζα πεξηιακβάλεη δηαλπθηέξεπζε θαηά ζεηξά ζε Σίξαλα,
Νηνπκπξόβληθ, ηκπέληθ, Εάγθξεκπ, Σίξαλα. 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 θαη εκηδηαηξνθή.
Απαξαίηεηε ε αλαθνξά ηνπ νλόκαηνο θαη ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ηνπ
μελνδνρείνπ. Σα δσκάηηα ζα είλαη ηξίθιηλα ή ηεηξάθιηλα γηα ηνπο καζεηέο (ρσξίο
ξάληδν) θαη κνλόθιηλα ή δίθιηλα γηα ηνπο θαζεγεηέο. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα
παξέρνπλ ζέξκαλζε, δεζηό λεξό, κπάλην θαη ηνπαιέηα εζσηεξηθή ζε θάζε
δσκάηην. Οη ρώξνη πνπ ζα πξνζθεξζνύλ γηα ηε δηακνλή θαη ζίηηζε 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. Ζ ζίηηζε λα παξέρεηαη κέζα ζην μελνδνρείν. Πξνζθνξέο κε θαηάηκεζε
ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο μελνδνρεία ζα απνξξηθζνύλ.
6. Ξεναγήζειρ: ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο ζα ππάξρεη ζπλνδόο θαη επίζεο
ζα γίλνληαη μελαγήζεηο ζε όιεο ηηο πόιεηο θαη ηα κέξε πνπ ζα επηζθεθζνύκε θαη
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακκα όπσο δηακνξθσζεί ηειηθά.
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 ΤΠΑΗΘ.
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 Παξαζθεπή 9 Δεκεμβπίος 2016, 11:00 ην
κεζεκέξη

κλειζηή

πποζθοπά

κε

ηελ

έλδεημε

«Πποζθοπά

για

εξαήμεπη

εκπαιδεςηική εκδπομή ζηην Κποαηία», γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κε ηα πην πάλσ
ζηνηρεία θαη ζα αλαθέξεηαη ζε θάζε όξν από ηνπο πξναλαθεξόκελνπο μερσξηζηά θαη
αλαιπηηθά. Ζ 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
Σεηάξηε 14 Γεθεκβξίνπ 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

Εμδεικηικό Ποόγοαμμα εναήμεοηπ εκπαιδερηικήπ εκδοξμήπ
ζηημ Κοξαηία
11 Μαοηίξρ – 16 Μαοηίξρ 2017
1η μέοα,
11 Μαοηίξρ 2017, ημέοα Σάββαηξ
Αμαςώοηζη από Ηαλάβορηα ζηιπ 06:00 π.μ. από ηξ ςώοξ ηξρ ζςξλείξρ με λετθξοείξ
και ποξξοιζμό ηα Σίοαμα ακξλξρθώμηαπ ηη διαδοξμή ποξπ Πάηοα, Γέθροα ΡίξρΑμηιοοίξρ, Ζόμια Οδό, ζρμξοιακό ζηαθμό Ηακαβιάπ, Δροοάςιξ, Σίοαμα. ηημ διαδοξμή
θα γίμξμηαι ζηάζειπ για νεκξύοαζη. Άθινη ζηξ νεμξδξςείξ ζηιπ 18:00 πεοίπξρ.
Σακηξπξίηζη ζηα δτμάηια, δείπμξ, βόληα ζηημ πόλη και επιζηοξθή ζηξ νεμξδξςείξ ζηιπ
22:00 για διαμρκηέοερζη.
2η μέοα,
12 Μαοηίξρ 2017, ημέοα Κροιακή
Μεηά ηξ ποτιμό αμαςώοηζη από ηξ νεμξδξςείξ ζηιπ 08:00 για νεμάγηζη ζηημ πόλη ητμ
Σιοάμτμ. ηη ζρμέςεια αμαςώοηζη για ηξ Νηξρμποόβμικ ζηιπ ακηέπ ηηπ Δαλμαηίαπ με
εμδιάμεζεπ ζηάζειπ και νεμαγήζειπ: 1) ζηη μεζαιτμική πόλη Μπξύηβα ηξρ
Μαροξβξρμίξρ ( έμαμ από ηξρπ αοςαιόηεοξρπ ξικιζμξύπ ηηπ Αδοιαηικήπ ακηήπ πξρ
καηξικείηαι από ηξμ 5ξ αιώμα π.Χ.. και πξρ αμαθέοεηαι όηι ιδούθηκε από ηξμ Ηάδμξ ηξ
Θηβαίξ) 2) ζηημ πεοιξςή ηξ κόλπξρ ηξρ Ηόηξο, ηξ μξηιόηεοξ θιόοδ ηηπ Γροώπηπ.
Άθινη ζηιπ 20:00 πεοίπξρ ζηξ Νηξρμποόβμικ. Άθινη ζηξ νεμξδξςείξ ηακηξπξίηζη ζηα
δτμάηια, δείπμξ, βόληα ζηημ πόλη και επιζηοξθή ζηξ νεμξδξςείξ ζηιπ 22:00 για
διαμρκηέοερζη.
3η μέοα,
13 Μαοηίξρ 2017, ημέοα Δερηέοα
Μεηά ηξ ποτιμό ζηξ νεμξδξςείξ, ζηιπ 10:30 νεμάγηζη ζηημ πόλη ηξρ Νηξρμποόβμικ. Ε
πόλη ζηημ Δαλμαηία ηηπ Ηοξαηίαπ ήηαμ για αιώμεπ μεηά ηημ Βεμεηία ηξ ζημαμηικόηεοξ
λιμάμι ητμ Βεμεηώμ ζηημ Αδοιαηική και έςει αμακηορςθεί μμημείξ παγκόζμιαπ
κληοξμξμιάπ ηηπ UNESCO από ηξ 1979. ηη ζρμέςεια αμαςώοηζη για ηη μεζαιτμική
πόλη ηξρ πλίη. Ξεμάγηζη και γεύμα ζηημ πόλη και ζηη ζρμέςεια επίζκεση ζηημ
ιζηξοική πόλη Σοξγκίο (ηξ αοςαιξελλημικό Τοαγξύοιξμ). Αμαςώοηζη
για ηξ ιμπέμικ. Άθινη ζηξ νεμξδξςείξ ηακηξπξίηζη ζηα δτμάηια, δείπμξ, βόληα ζηημ
πόλη και επιζηοξθή ζηξ νεμξδξςείξ ζηιπ 22:00 για διαμρκηέοερζη.

4η μέοα,
14 Μαοηίξρ 2017, ημέοα Τοίηη
Μεηά ηξ ποτιμό ζηξ νεμξδξςείξ, αμαςώοηζη για ηξ Εθμικό πάοκξ λιμμώμ ηξρ
Πλίηβιηζε, έμα από ηα παλαιόηεοα εθμικά πάοκα ζηημ μξηιξαμαηξλική Γροώπη και ηξ
μεγαλύηεοξ ζηημ Ηοξαηία. Σξ πάοκξ πξρ ιδούθηκε ηξ 1949, απξηελεί από ηξ 1979
μμημείξ παγκόζμιαπ κληοξμξμιάπ ηηπ UNESCO. Σξ πάοκξ πεοιλαμβάμει 16 λίμμεπ ξι
ξπξίεπ ζρμδέξμηαι με μια ζειοά καηαοοακηώμ, καθώπ και αοκεηέπ ζπηλιέπ, ηα ξπξία
δημιξρογήθηκαμ λόγτ ηηπ καοζηικήπ απξζάθοτζηπ ηξρ αζβεζηόλιθξρ. Αμαςώοηζη για
ηξ Δάγκοεμπ και πεοιήγηζη ζηξ Δάγκοεμπ Άθινη ζηξ νεμξδξςείξ ηακηξπξίηζη ζηα
δτμάηια, δείπμξ, βόληα ζηημ πόλη και επιζηοξθή ζηξ νεμξδξςείξ ζηιπ 22:00 για
διαμρκηέοερζη.

5η μέοα,
15 Μαοηίξρ 2017, ημέοα Τεηάοηη
Μεηά ηξ ποτιμό ζηξ νεμξδξςείξ, αμαςώοηζη για Σίοαμα με εμδιάμεζεπ ζηάζειπ για
νεκξύοαζη και θαγηηό. Άθινη ζηξ νεμξδξςείξ ηακηξπξίηζη ζηα δτμάηια, δείπμξ, βόληα
ζηημ πόλη και επιζηοξθή ζηξ νεμξδξςείξ ζηιπ 22:00 για διαμρκηέοερζη.
6η μέοα,
16 Μαοηίξρ 2017, ημέοα Πέμπηη
Μεηά ηξ ποτιμό ζηξ νεμξδξςείξ, αμαςώοηζη ζηιπ 07:30 για Ηαλάβορηα από ηξμ
ζρμξοιακό ζηαθμό Ηακαβιάπ με εμδιάμεζεπ ζηάζειπ. Άθινη ζηα Ηαλάβορηα, ζηξ ςώοξ
ηξρ ζςξλείξρ πεοίπξρ ζηιπ 22:00.

