ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Προς: ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΧΑΙΑΣ
Π. Ε. & Δ. Ε. ΔΥΤ.
ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ν.ΑΧΑΪΑΣ. (για ανάρτηση
στην ιστοσελίδα προς
ενημέρωση τουριστικών
πρακτορείων)

Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΛ ΡΙΟΥ
AM: 0607020
5-09-2016
Αριθμ. Πρωτ.:
Διεύθυνση:
ΚΥΠΡΟΥ&ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
Υ
26504, ΡΙΟ
Τηλέφ./FAX:2610-993117
e-mail:lyk-riou@sch.gr
Πληροφορίες: Μενούνος
Βασίλειος

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για εκπ/κη
εκδρομή
σχετικά με τη μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών από και προς
ΙΤΑΛΙΑ[ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ]
Σχετ: Υ.Α 129287/Γ2 (ΦΕΚ 2769/Β/2.12.11) με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών
Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός χώρας».
Προσκαλούμε, τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας
από τον EOT σε ισχύ, να καταθέσουν στο ΓΕΛ ΡΙΟΥ σφραγισμένη προσφορά μέχρι την
ΠΕΜΠΤΗ 2/2/2017και ώρα 12:00. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το ΓΕΛ ΡΙΟΥ
μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα ανοιχθούν μετά τη λήξη της
προθεσμίας και δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να παραβρεθούν.
Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας γνωστοποιούμε τα εξής:
1. Προορισμός: ΙΤΑΛΙΑ [ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ] 2 διανυκτερευσεις Φλωρεντία και 2 Βενετία
1η μέρα:Δευτερα, 27-3-2017: Σχολείο - Λιμάνι Πάτρας- Ανκόνα [διανυκτέρευση εν πλώ]
2η μέρα:Τρίτη,28-3-2017: Ανκόνα-Φλωρεντία [διανυκτέρευση Φλωρεντία]
3η μέρα:Τετάρτη,29-3-2017: Φλωρεντία [διανυκτέρευση Φλωρεντία]
4η μέρα: ,Πέμπτη 30-3-2017: Φλωρεντία –Βενετία [διανυκτέρευση Βενετία]
5η μέρα: Παρασκευή 31-3-2017 :Βενετία [διανυκτέρευση Βενετία]
6η μέρα:Σάββατο 1-4-2017: Αναχώρηση από Βενετία μετάβαση Ανκόνα [διανυκτέρευση εν πλώ]
7η μέρα: Κυριακή 2-4-2017 Αφιξη στο Λιμάνι Πάτρας – επιστροφή στοΣχολείο.
2. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων:
30 μαθητές και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί.
3. Μεταφορικά μέσα:
Ένα λεωφορείο για μετακινήσεις από και προς τον προορισμό μας.

Επιβατικό πλοίο γραμμής για μετακίνηση από Πάτρα για Ανκόνα και αντίστροφα.
3.1 Οι μετακινήσεις των μαθητών θα γίνονται με κλιματιζόμενο λεωφορείο που
πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης σχετικής
νομοθεσίας με έμπειρο οδηγό. Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για όλες τις
μετακινήσεις των μαθητών.
4. Διανυκτέρευση:
Έξι συνολικά διανυκτερεύσεις:
Δυο διανυκτερεύσεις εν πλω: Πάτρα –Ανκόνα και αντίστροφα:
 Δίκλινες ή τετράκλινες καμπίνες για μαθητές.
 Μονόκλινες καμπίνες για εκπαιδευτικούς.
Τέσσερεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία:
 Δύο διανυκτέρευσεις στη Φλωρεντία. Όσο το δυνατόν πιο κοντά στα σημεία
ενδιαφέροντος.
 Δύο διανυκτερεύσεις στην Βενετία. Όσο το δυνατόν πιο κοντά στα σημεία
ενδιαφέροντος.
4.1 Κατηγορία καταλύματος για τις διανυκτερεύσεις εκτός πλοίου: Ξενοδοχεία
3* και άνω σε τρίκλινα ή δίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς
εκπαιδευτικούς. Πρωινό και ημιδιατροφή σε μπουφέ, όπως όλοι οι πελάτες του ξενοδοχείου
(να αναφέρετε ονομαστικά τα ξενοδοχεία και την ακριβή τοποθεσία). Το ξενοδοχείο να
πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για σωστή διαμονή (θέρμανση, ζεστό νερό κ.λ.π).
Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου να είναι στη διάθεση του σχολείου και σε πλήρη
λειτουργία κατά την διαμονή μας.
5. Συμβόλαιο ομαδικής και ατομικής ασφάλισης όλων των μετακινουμένων μαθητών και
εκπαιδευτικών το οποίο θα προβλέπει: α) Διασφάλιση πλήρους ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης και β)Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία και πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος η ασθένειας
(να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα).
6. Συνοδός - ξεναγός καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
7. Υπεύθυνη δήλωση του τουριστικού γραφείου, ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας
που βρίσκεται σε ισχύ καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του σήματοςκαι άδεια
λειτουργίας από τον EOT σε ισχύ.
8. Τα χρήματα θα δοθούν το 60% μέχρι την πραγματοποίηση της εκδρομής και το 40%
μετά την εκδρομή ως ποινική ρήτρα.
9. Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής.
9.1. Στις προσφορές να αναφέρονται: α) Αριθμός δωρεάν συμμετοχών (free), β)
δωρεές προς το Σχολείο γ) Οποιαδήποτε άλλη προσφορά ή διευκόλυνση προς τους εκδρομείς
ή το σχολείο.
10. Το τουριστικό γραφείο που θα επιλεγεί, πριν την αναχώρηση θα πρέπει να
καταθέσει στο σχολείο, κράτηση δωματίων στα προτεινόμενα ξενοδοχεία και κράτηση
θέσεων στο πλοίο.
11. Απόδοση από το τουριστικό γραφείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των
όρων του συμβολαίου από πλευράς του.
12. Για τη σύνταξη της προσφοράς πρέπει να συνυπολογισθούν και τα εξής:
 Όλα τα δωμάτια να βρίσκονται στο ίδιο κτίριο σε έναν ή το πολύ δύο ορόφους.
 Με τη σύνταξη του συμβολαίου θα ζητηθεί ασφαλιστική και φορολογική
ενημερότητα.
 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση στις

ορισθείσες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες
Απεργίες, εκλογές κ.λ.π) με αλλαγή ημερομηνιών ή με επιστροφή όλων των
χρημάτων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το σχολείο.
13. Τα σχολεία διατηρούν το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με
την εκδρομή από τα τουριστικά γραφεία.
14.Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.
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