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ΘΕΜΑ : Πενθήμερη Εκδρομή Γ΄ Λσκείοσ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ
ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
Σν ρνιείν καο πξνγξακκαηίδεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πελζήκεξεο εθδξνκήο ηεο Γ΄
Λπθείνπ ζηε Θεζζαλονίκη από Δεσηέρα 18/2 έως Παραζκεσή 22/2/2019 ζύκθσλα κε ηελ
33120/ΓΓ4/28-02-2017 Τ.Α. (ΦΔΚ 681/06-03-2017).
Ο αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ είλαη 53 ή 54 κε 4 ζπλνδνύο θαζεγεηέο.
Η αλαρώξεζε από ηελ Πάηξα ζα γίλεη από ην ρώξν ηνπ ρνιείνπ ηε Γεπηέξα
18/2/2019 νδηθά θαη ε επηζηξνθή ησλ καζεηώλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ εκέξα Παξαζθεπή
22/2/2019. Η νδηθή δηαδξνκή ζα γίλεη κέζσ Δγλαηίαο θαη ε δηέιεπζε Ρίνπ – Αληηξξίνπ κέζσ
γέθπξαο.
Παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε ηε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ζαο κέρξη ηελ Παξαζθεπή
7/12/2018 και ώρα 10.00 π.μ. ζην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ ρνιείνπ. Πξνζθνξέο πνπ
ππνβάιινληαη κε email δελ γίλνληαη απνδεθηέο.
Η απνζθξάγηζε θαη ε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηε Γεπηέξα 10/12/2018 ή
ην αξγόηεξν ηελ Σξίηε 11/12/2018 ζην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ ρνιείνπ από επηηξνπή
πνπ ζα απνηειείηαη από ηε Γηεπζύληξηα, ηνλ αξρεγό ηεο εθδξνκήο θαη εθπξνζώπνπο ησλ
θαζεγεηώλ, ησλ καζεηώλ θαη ησλ γνλέσλ.
Οη πξνϋπνζέζεηο πνπ ζέινπκε νπσζδήπνηε λα θαιπθζνύλ, ζύκθσλα κε ζρεηηθέο
νδεγίεο ηνπ Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αραΐαο, είλαη:

1. Μεηαθνξά κε αζθαιέο ιεσθνξείν αλάινγσλ ζέζεσλ ηνπιάρηζηνλ κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Σν ιεσθνξείν νθείιεη λα πιεξνί όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ (έιεγρνο ΚΣΔΟ, άδεηα,
πηζηνπνηεηηθό ηερληθνύ ειέγρνπ, αλαθνξά παιαηόηεηαο θ.α). Να είλαη ζε άξηζηε εζσηεξηθή
θαη εμσηεξηθή θαηάζηαζε. Να δηαζέηεη θιηκαηηζκό, κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε θαη επαξθή
ρώξν γηα απνζήθεπζε απνζθεπώλ. ε πεξίπησζε κεραληθήο βιάβεο ηνπ ιεσθνξείνπ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο λα γίλεη άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπ από άιιν πηζηνπνηεκέλν από
ηνπο αξκόδηνπο θνξείο ιεσθνξείν ώζηε λα ηεξεζεί ην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο.

2. Γηακνλή ζε θεληξηθό μελνδνρείν ζηε Θεζζαινλίθε θαηεγνξίαο Γ΄ ή θαη αλώηεξεο κε πξσηλό
& εκηδηαηξνθή (δπλαηόηεηα επηινγήο κεζεκέξη ή βξάδπ κεηά από ζπλελλόεζε κε ην
Ξελνδνρείν). Γηακνλή ζε δίθιηλα, ηξίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο κε θαλνληθά θξεβάηηα
(ξάληδα δελ είλαη απνδεθηά) θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. Αλ ππάξρεη

επηβάξπλζε γηα δίθιηλν (πεξίπησζε ζπλεηδεηήο επηινγήο από καζεηέο) λα θαζνξίδεηαη ξεηά.
Σα δσκάηηα λα είλαη, θαηά πξνηίκεζε, ζε έλαλ όξνθν αιιά ζε θακηά πεξίπησζε ζε
πεξηζζόηεξνπο από δύν δηαδνρηθνύο νξόθνπο θαη ζπγθεληξσκέλα. Να κελ έρνπλ
πξόζβαζε ζε αθύιαθην αθάιππην ρώξν, ηα δε δσκάηηα ησλ ζπλνδώλ λα βξίζθνληαη
δηάζπαξηα αλάκεζα ζηα δσκάηηα ησλ καζεηώλ. Οη ρώξνη πνπ ζα πξνζθεξζνύλ γηα ηε
δηακνλή ησλ καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο
θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. Δπίζεο ζα επηζπκνύζακε ζηελ
πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεηαη ηηκή κόλν κε πξσηλό (ΒΒ) θαζώο θαη ηηκή κε εκηδηαηξνθή
(ΗΒ).

3. Γηάζεζε ηνπ ιεσθνξείνπ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο καο κέζα ή έμσ από ηε Θεζζαινλίθε
ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα. Να ππάξρεη πξόβιεςε γηα 2ν Οδεγό ή δέζκεπζε όηη ην
ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε δηάζεζή καο γηα αξθεηέο ώξεο, πέξαλ ησλ 13 σξώλ εκεξεζίσο (2νο
νδεγόο ή ζπλεξγάηεο – γξαθείν ηνπηθό).

4. Τπνρξεσηηθή αζθάιηζε νρήκαηνο δηνξγαλσηή. Δπηπιένλ ν δηνξγαλσηήο αλαιακβάλεη ηελ
ππνρξεσηηθή αζθάλιζη αζηικής εσθύνης ησλ καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ όπσο θαη
αζθάιηζε πνπ ζα θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηστήμαηος ή αζθένειας, όπσο
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 13, § 1 ηεο 33120/ΓΓ4/28-02-2017 Τ.Α. (ΦΔΚ 681/06-03-2017).
Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλνδνύο ζα προζκομιζηούν ζην
γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ ρνιείνπ κέρξη ηε Δεσηέρα 11/2/2019 θαη ώξα 12:00
κεζεκβξηλή.

5. Σν πξόγξακκα ελδεηθηηθά πεξηιακβάλεη επηζθέςεηο ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Βεξγίλαο,
ζηε Λίκλε Κεξθίλε, ζην Κέληξν δηάδνζεο επηζηεκώλ & Μνπζείν ηερλνινγίαο ΝΟΗΙ,
μελάγεζε ζηελ πόιε – αμηνζέαηα – Μνπζεία ηεο Θεζζαινλίθεο θαη θάπνηεο βξαδηλέο
δηαδξνκέο - κεηαθηλήζεηο γηα θαγεηό.

6. ηελ ηειηθή ηηκή λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηόδηα θαη ν Φ.Π.Α.
7. ηελ πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεηαη σπεύθσνη δήλωζη ηοσ πρακηορείοσ ζρεηηθά κε
ηα απαξαίηεηα λόκηκα έγγξαθα γηα ην ιεσθνξείν ποσ θα είναι ζε ιζτύ καηά ηη διάρκεια
ηης εκδρομής (άδεηα θπθινθνξίαο, αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην θαη βεβαίσζε ΚΣΔΟ) θαη ηα
αληίζηνηρα έγγξαθα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξαθηνξείνπ (λόκηκε άδεηα, πηζηνπνίεζε HATTA).
Θα ζέιακε καδί κε ηελ πξνζθνξά, γηα θαιύηεξε ελεκέξσζή καο, λα θαηαζέζεηε θαη
θσηνηππία ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ιεσθνξείνπ.

8. Δπεηδή, ζην παξειζόλ, ην ζρνιείν καο ππήξμε ζύκα αζσνέπειας ηαμηδησηηθνύ πξαθηνξείνπ,
ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηα παξαθάησ:
ημανηικό θξηηήξην γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ είλαη θαη ε οικονομική
προζηαζία ησλ καζεηώλ καο.
Γηα ηαύηα πξνηείλνπκε ηνλ παξαθάησ νηθνλνκηθό δηαθαλνληζκό:
α) Πξνθαηαβνιή ηνπ 20% ηνπ πνζνύ θαηά ηελ σπογραθή ησλ ζπκβνιαίσλ.
β) Σν επόκελν 20% ηε Δεσηέρα 11/2/2019 θαηά ηελ παξάδνζε ησλ αζθαλιζηηρίων
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηεο παξνύζεο πξνθήξπμεο.
γ)

Σν επόκελν 30% ηελ Σεηάρηη 20/2/2019 (θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο).

δ) Σν ηειεπηαίν 30% ηε Δεσηέρα 25/2/2019 καδί κε ηελ ηειηθή εθθαζάξηζε θαη ηελ
παξαιαβή όισλ ησλ ζρεηηθώλ απνδείμεσλ.

9. ηελ πξνζθνξά ζαο λα ππάξρεη ξεηή αλαθνξά όηη απνδέρεζηε ηνπο όξνπο ηεο πξνθήξπμεο
όπσο επίζεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηηκήκαηνο ζε πηζαλή απνπζία ή πξνζζήθε καζεηή.
Η Γηεπζύληξηα
Γξ. Μαξία – Ρνδίηα Σζειεπή

