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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ
ΣΕΣΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΣΕΩΡΑ

Σν 2ν ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΣΡΩΝ πξνθεξύζζεη δηαγσληζκό ζύκθσλα κε ηελ ππ.
Αξηζκ, 33120/ΓΓ4/06-03-2017 απόθαζε ηνπ ΤΠΠΔΘ (ΦΔΚ 681 η.Β/2017, άξζξν 3) γηα ηε
κεηαθίλεζε 29-31 καζεηώλ θαη 3 εθπαηδεπηηθώλ ζηελ πόιε ηεο Καιακπάθαο – Μεηέσξα κε
δηακνλή ζε μελνδνρείν 4 αζηέξσλ ζηελ Καιακπάθα ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ
Πξνγξάκκαηνο πνπ δηεμάγεηαη ζην ζρνιείν καο.
πγθεθξηκέλα:

Η εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί από 14-02-2019 έως 17-02-2019
1. Σν ελδεηθηηθό πξόγξακκα ζα έρεη ωο εμήο:
14-02-2019 ημέρα Πέμπτη
Αλαρώξεζε γηα Καιακπάθα κε ελδηάκεζε ζηάζε ζην Μέηζνβν γηα κεζεκεξηαλό θαγεηό θαη
θαηόπηλ άθημε θαη εγθαηάζηαζε ζην μελνδνρείν ζηελ Καιακπάθα.
15-02-2019 ημέρα Παρασκευή
Δπίζθεςε ζηα Μεηέσξα. Δπηζηξνθή ζηελ Καιακπάθα κε πεξίπαην ζηελ πόιε ην απόγεπκα.
16-02-2019 ημέρα Σάββατο

Δπίζθεςε ζηελ πόιε ησλ Σξηθάισλ – θαγεηό θαη επηζηξνθή ζηελ Καιακπάθα αξγά ην
απόγεπκα.
17-02-2019 ημέρα Κυριακή
Πξσηλό – αλαρώξεζε γηα Πάηξα κέζσ Καξδίηζαο αθνύ πξνεγνπκέλσο επηζθεθζνύκε ηε
ιίκλε Πιαζηήξα.

2. Αξηζκόο καζεηώλ – ζπλνδώλ
Θα ζπκκεηέρνπλ 29 - 31 καζεηέο ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Παξαιίαο θαη 3 εθπαηδεπηηθνί από ηνπο
νπνίνπο ν έλαο ζα είλαη αξρεγόο ηεο εθδξνκήο.

3. Μεηαθνξηθό κέζν
Έλαλ ηαμηδησηηθό πνύικαλ ζε άξηζηε θαηάζηαζε

4. Δηακνλή
ε μελνδνρείν 4 αζηέξσλ ζύκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηνπ Δ.Ο.Σ. ζηελ Καιακπάθα κε
πξωηλό.

Πξνϋπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνύληαη:
1. Σν ηαμηδησηηθό γξαθείν καδί κε ηελ πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιεη ζην ζρνιείν,
ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη απαξαίηεηα:
α) Φσηνηππία ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο
β) Φσηνηππία ηνπ δειηίνπ θαηαιιειόηεηαο
γ) Φσηνηππία αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ
δ) Γειηίν ειέγρνπ από ην ΚΣΔΟ
ε) Τπεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ζε ηζρύ
ζη) Τπεύζπλε δήισζε όηη ην ιεσθνξείν κε αλαγξαθή ηνπ αξηζκνύ θπθινθνξίαο πιεξνί
όινπο ηνπο όξνπο αζθαιείαο θαη δηαζέηεη όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηνλ έιεγρν πνπ ζα
δηεμαρζεί από ηελ ηξνραία πξηλ ηελ αλαρώξεζε θαζώο θαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο
εθδξνκήο
δ) Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλσηή , ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη
Αζθάιεηα Αζηηθήο Δπζύλεο πνπ ζα θαιύπηεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλνδνύο καο θαζεγεηέο
ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο
ε) ηελ πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο κε πξσηλό κε
ελζσκαησκέλν ηνλ Φ.Π.Α. ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ από (27-30).
ζ) Σν ζρνιείν ζα επηιέμεη ηελ θαηαιιειόηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά κε θξηηήξηα ηελ
πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ θαη ηελ αζθάιεηα κεηαθνξάο, θαζώο θαη κε ηελ
πξνεγνύκελε εκπεηξία από ζπλεξγαδόκελα πξαθηνξεία εθδξνκώλ ζε ζέκαηα
ζπκπεξηθνξάο νδεγώλ θαη δεκηνπξγίαο ζπλεξγαηηθνύ θιίκαηνο.
Επίζεο,
 Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο, ην ιεσθνξείν ζα είλαη ζηελ δηάζεζή καο γηα λα
κεηαθέξεη ηνπο καζεηέο ζηνπο ρώξνπο επηζθέςεσλ θαη δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαη εζηίαζεο.
 Θα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζύκθσλα κε ηηο πξνθύπηνπζεο αλάγθεο (π.ρ. θαηξηθέο ζπλζήθεο)

Οη ζρεηηθέο πξνζθνξέο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζην γξαθείν ηνπ
Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή,

1-02-2019 θαη ώξα 12:00 ην

κεζεκέξη ζε θιεηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ ζα θέξνπλ εληύπσο ή κε ζθξαγίδα
ηα ζηνηρεία ηνπ πξαθηνξείνπ – πξνζθέξνληνο θαη κε ηελ έλδεημε
« ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΣΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ»

Δθπξόζεζκεο πξνζθνξέο ή πξνζθνξέο απεζηαικέλεο κε mail, δε ζα γίλνπλ δεθηέο.
Δάλ ε πξνζθνξά δελ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηηο αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο δελ ζα γίλεηαη
δεθηή.
Σν ζρνιείν καο δηαηεξεί ην δηθαίωκα αθύξωζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγω κε
ζπκπιήξωζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο (
απεξγηώλ, θιείζηκν εζληθώλ νδώλ από πνιίηεο, θαθνθαηξίαο), ρωξίο απνδεκίωζε ηνπ
ηαμηδηωηηθνύ γξαθείνπ – πξνζθέξνληα.
Ο Δηεπζπληήο
Γεώξγηνο Γξεγνξόπνπινο
ΠΕ 04.01

