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Πποκήπςξη
Δκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για 7ήμεπη εκπαιδεςηική εκδπομή ζηην Βόπεια Ιηαλία
– Δλβεηία
Σν Γεληθό θαη ην Δπαγγεικαηηθό Λύθεην Καιαβξύησλ ζα ζπλεξγαζηνύλ ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε επηαήκεξεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο καζεηώλ-ηξηώλ ηεο Γ’ ηάμεο ζηελ
Βόξεηα Ιηαιία. 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: Βόπεια Ιηαλία-Δλβεηία (επηζπλάπηεηαη αλαιπηηθό πξόγξακκα)
2. Πποβλεπόμενορ απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων: 37+/-3 καζεηέο-ηξηεο θαη 5
θαζεγεηέο
3. Χπονική διάπκεια και ημεπομηνία ππαγμαηοποίηζηρ: Η εθπαηδεπηηθή
εθδξνκή ζα είλαη επηαήκεξε θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην ρξνληθό δηάζηεκα από
17 έσο 23 Ννεκβξίνπ 2017.
4. Μεηαθοπικό μέζο: Οη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ ζα γίλνληαη κε θιηκαηηδόκελν
ιεσθνξείν πνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαινύο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ,
βάζεη ηεο θείκελεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο κε έκπεηξν νδεγό. Σν ιεσθνξείν ζα
πξέπεη λα δηαζέηεη ππνδνρή usb γηα ηελ αλαπαξαγσγή κνπζηθήο, wi-fi θαη λα

έρεη άδεηα πξώηεο θπθινθνξίαο κεηά ην 2005 θαζώο θαη λα είλαη δηαζέζηκν γηα
όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ. (Να κειεηεζεί ην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο
ώζηε λα ιεθζεί ππόςε ε αλαγθαηόηεηα δεύηεξνπ νδεγνύ κε βάζε ηελ ηζρύνπζα
λνκνζεζία). Σν ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αξρεγώλ
ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο θαη ζα κεηαθηλείηαη ζύκθσλα µε ηηο ππνδείμεηο ηνπο,
όιεο ηηο ώξεο βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ζπλνδώλ
εθπαηδεπηηθώλ.
5. Γιαμονή-Γιαηποθή: Η δηακνλή ζα πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο δηαλπθηεξεύζεηο:
α) Γύν (2) δηαλπθηεξεύζεηο ελ πισ: Πάηξα – Αλθόλα θαη αληίζηξνθα (Γίθιηλεο ή
ηεηξάθιηλεο θακπίλεο γηα καζεηέο δίθιηλεο ή κνλόθιηλεο θακπίλεο γηα
εθπαηδεπηηθνύο) β) Σέζζεξηο (4) δηαλπθηεξεύζεηο θαηά ζεηξά ζε Μηιάλν (3
δηαλπθηεξεύζεηο) θαη Βεξόλα (1 δηαλπθηέξεπζε). 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 ζε κπνπθέ
όπσο όινη νη πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ θαη εκηδηαηξνθή νκνίσο. Η εκηδηαηξνθή
λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζηελ πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο επηζηξνθήο
ησλ καζεηώλ ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο (είηε λα πξνζθεξζεί λσξίηεξα). Όινη νη
θνηλόρξεζηνη ρώξνη ηνπ μελνδνρείνπ λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζε
πιήξε ιεηηνπξγία θαηά ηελ δηακνλή καο. Απαπαίηηηη η αναθοπά ηος
ονόμαηορ και ηων ζηοισείων επικοινωνίαρ ηων ξενοδοσείων. Σα δσκάηηα ζα
είλαη ηξίθιηλα ή δίθιηλα γηα ηνπο καζεηέο (ρσξίο ξάληδν) θαη κνλόθιηλα ή δίθιηλα
γηα ηνπο θαζεγεηέο θαη ζα πξέπεη όια λα βξίζθνληαη ζην ίδην θηίξην ζε έλαλ ή
θαηαλεκεκέλα (εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ) ην πνιύ δύν νξόθνπο. Θα πξέπεη λα
παξέρνπλ ζέξκαλζε, δεζηό λεξό, κπάλην θαη ηνπαιέηα εζσηεξηθή ζε θάζε
δσκάηην, ειεύζεξν WiFi. 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. Πξνζθνξέο κε θαηάηκεζε ζε πεξηζζόηεξα ηνπ
ελόο μελνδνρεία ζα απνξξηθζνύλ. Ππωινό και ημιδιαηποθή θα ππέπει να
παπέσονηαι και ζηιρ ακηοπλοϊκέρ μεηακινήζειρ.

6. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνύ (Ιδησηηθό ζπκθσλεηηθό)
κεηαμύ ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ πνπ ζα
επηιεγεί, απαηηείηαη ε πξνεγνύκελε θαηάζεζε ζην ζρνιείν, ησλ επηβεβαηώζεσλ
θξαηήζεσλ ησλ δσκαηίσλ γηα όια ηα πξνηεηλόκελα μελνδνρεία θαη ησλ
θξαηήζεσλ ζην πινίν.
7. Αζθάλιζη Δπζύλεο Γηνξγαλσηή ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη
πξόζζεηε ηαμηδησηηθή αζθάιηζε, πνπ θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε
αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο.
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(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, δεκνηηθώλ θόξσλ, αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζε
επίζεκε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ) θαζώο θαη ηπόπο πληπωμήρ. Από ηε ζπλνιηθή
αμία ηεο εθδξνκήο ην 75% ζα δνζεί ηκεκαηηθά κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
εθδξνκήο θαη ζα παξαθξαηεζεί ην 25% ζαλ εγγύεζε αθξηβνύο εθηέιεζεο θαη ζα
απνδνζεί κεηά ηελ επηζηξνθή από ηελ εθπαηδεπηηθή εθδξνκή. Δπίζεο λα
αλαθέξεηαη ε δπλαηόηεηα νπνηαζδήπνηε επηπιένλ παξνρήο πξνο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο (π.ρ. δσξεάλ ή κεησκέλε ζπκκεηνρή καζεηώλ από ηε
ζπκπιήξσζε θακπηλώλ /δσκαηίσλ).
9. Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηελ
πξνζθνξά από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία
10. 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.
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 θα γίνοςν δεκηέρ αποζηολέρ
με e-mail ή fax. Δπίζηρ 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 Σεηάξηε 11 Οκηωβπίος 2017, ζηηο 12:00

κλειζηή πποζθοπά κε ηελ έλδεημε «Πποζθοπά για επηαήμεπη εκπαιδεςηική
εκδπομή ζηην Βόπεια Ιηαλία», 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 π.κ. Σν πξαθηηθό ηεο
αμηνιόγεζεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔ Αραΐαο.


Πποζθοπά η οποία δε θα πεπιλαμβάνει ζηοισεία για όλοςρ ηοςρ όποςρ ηηρ
πποκήπςξηρ θα αποππίπηεηαι.



Μεηά ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ παπάδοζηρ ηων πποζθοπών καμία
οικονομική πποζθοπά ή ανηιπποζθοπά δε θα γίνει δεκηή.



Οη ηπρόλ ελζηάζεηο ζα κπνξνύλ λα θαηαηίζεληαη ζην ΓΔΛ Καιαβξύησλ κέρξη ηε
Παξαζθεπή 13 Οθησβξίνπ 2017 θαη ώξα 10:00 π.κ. 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 νη θαζεγεηέο-αξρεγνί ηεο εθδξνκήο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα
δηακνξθώζνπλ ην πξόγξακκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ θξίζε
ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θαιύηεξε δπλαηή έθβαζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο 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.



ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ όξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ από πιεπξάο ηνπ αλαδόρνπ
πξνβιέπεηαη ε απόδνζε αληίζηνηρεο πνηληθήο ξήηξαο.
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Γμδεικηικό Πρόγραμμα επηαήμερης εκπαιδεσηικής εκδρομής
ζηη Βόρειο Ιηαλία-Γλβεηία 2017
1η ημέρα (17-11-2017): Πάηρα ή Ηγοσμεμίηζα -Αμκόμα(πλοίο)
Ακαπώνεζε από Πάηνα ή Ηγμομεκίηζα θαη επηβίβαζε ζημ πιμίμ γηα Αμκόμα. Δηακοθηένεοζε
εκ πις.
2η ημέρα (18-11-2017): Αμκόμα - Μιλάμο
Άθηλε ζηεκ Ακθόκα θαη λεθηκάμε δηαζπίδμκηαξ ηε βμνεημδοηηθή Ιηαιία με ηειηθό πνμμνηζμό
μαξ ηεκ πενημπή ημο Μηιάκμο. Σαθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ. Πενηήγεζε ηεξ πόιεξ. Δείπκμ
θαη δηακοθηένεοζε.
3η ημέρα (19-11-2017) : Λίμμες Κόμο και Λοσγκάμο
Μεηά ημ πνςηκό ε πνώηε μαξ επίζθερε ζα είκαη ε ιίμκε Κόμμ, ε πημ μαγεοηηθή από όιεξ ηηξ
ηηαιηθέξ ιίμκεξ. Οη όπζεξ ηεξ είκαη θαηάζπανηεξ με πμιοηειέξ βίιεξ, θήπμοξ με πιμύζηα
βιάζηεζε θαη εηδοιιηαθά πςνηά, εκώ ε εκδμπώνα ηεξ είκαη έκα μςζασθό από δαζώδεηξ
ιόθμοξ θαη βναπώδε βμοκά. οκεπίδμομε γηα ηεκ Γιβεηία θαη ημκ επόμεκμ ζηαζμό μαξ, ημ
Λμογθάκμ, πμο είκαη πηηζμέκμ ζηηξ όπζεξ ηεξ μμώκομεξ ιίμκεξ. Σμ απόγεομα επηζηνμθή
ζημ λεκμδμπείμ. Δείπκμ θαη δηακοθηένεοζε.
4η ημέρα (20-11-2017) : Τορίμο
Μεηά ημ πνςηκό ακαπώνεζε γηα Σμνίκμ όπμο ζα επηζθεθζμύμε ζημ ηζημνηθό θέκηνμ ηα:
Παιάηζμ Ρεάιε, Παιάηζμ Μακηάμα, πιαηεία ακ Κάνιμ, Νημοόμμ (ζηκδόκε), Αηγοπηηαθό
Μμοζείμ, Παιάηζμ Κανηκηάκμ. Γπηζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ. Δείπκμ θαη δηακοθηένεοζε.
5η ημέρα (21-11-2017) : Λίμμη Γκάρμηα - Βερόμα
Μεηά ημ πνςηκό ακαπςνμύμε γηα ηε μεγαιύηενε ιίμκε ηεξ Ιηαιίαξ, ηε ιίμκε Γθάνκηα, ζηηξ
πιαγηέξ ηςκ Άιπεςκ (Δμιμμίηεξ). Γθεί ζα γκςνίζμομε ηεκ αθάκηαζηε πμηθηιμμμνθία ηςκ
ημπίςκ λεθηκώκηαξ από ηε πενζόκεζμ ηνμηόκε, ημ πημ δεμμθηιέξ ζένεηνμ ηεξ ιίμκεξ, με
ημ ιημακάθη, ηα γναθηθά πέηνηκα ζπίηηα θαη ηα ζηεκά ζμθάθηα ζημ μεζαηςκηθό θνμύνημ
(Ρόθθα θαιίγθενα). ηε ζοκέπεηα θαηεοζοκόμαζηε ζηεκ ήζοπε θαη νμμακηηθή Βενόκα, ε
δεύηενε πημ γμεηεοηηθή ηζημνηθή πόιε ηεξ βμνεημακαημιηηθήξ Ιηαιίαξ μεηά ηε Βεκεηία .
Πενηήγεζε ζημ ηζημνηθό θέκηνμ ηεξ πόιεξ, όπμο ζα δμύμε ημ «μπαιθόκη ηεξ Ιμοιηέηαξ»,
ηεκ πενίθεμε Ανέκα θαη ηεκ πηάηζα κηει’ Γνμπε, ε θανδηά ηεξ μεζαηςκηθήξ πόιεξ.
Σαθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ. Δείπκμ θαη δηακοθηένεοζε.
6η ημέρα (22-11-2017) : Μιλάμο - Αμκόμα (πλοίο)
Πνςηκό θαη ακαπώνεζε γηα ημ ιημάκη ηεξ Ακθόκα. Άθηλε θαη άμεζε επηβίβαζε ζημ πιμίμ γηα
Πάηνα. Δηακοθηένεοζε εκ πις.
7η ημέρα (23-11-2017): Άθηλε ζημ ιημάκη ηεξ Πάηναξ. Ακαπώνεζε γηα Καιάβνοηα.

