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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΔΗΛΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ
ΣΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΦΗ ΣΑ ΣΡΙΚΑΛΑ
Ο Σύιινγνο ησλ Καζεγεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο ελέθξηλε ηε κεηαθίλεζε 32 μαθηηών
ηνπ 7νπ Γπκλαζίνπ θαη 3 εκπαιδεςηικών ζηα Τξίθαια από 14-03-2019 έσο 16-03-2019
ζην πιαίζην ηξηήκεξεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο.
Τν 7ν Γπκλάζην Πάηξαο πξνθεξύζζεη δηαγσληζκό γηα ηε μεηακίνηζη ζηην πόλη ηων
Σπικάλων κε διαμονή ζε ξενοδοσείο ζηελ πόιε ησλ Σπικάλων ή ζηελ Καλαμπάκα
ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 33120/ΓΓ4/06-03-2017 απόθαζε ηνπ ΥΠΠΔΘ (ΦΔΚ 681
η.Β/2017, άξζξν 3) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο.
ςγκεκπιμένα:
Η εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζα πξαγκαηνπνηεζεί από 14-03-2019 έωρ 16-03-2019
1)

Τν ελδεηθηηθό Ππόγπαμμα ηεο επίζθεςεο ζα έρεη σο εμήο:
14-03-2019 (ημέπα Πέμπηη)
08:00 π.κ. Αλαρώξεζε από ην ζρνιείν ζηελ Πάηξα γηα ηα Τξίθαια ή
Καιακπάθα (Ταμίδη κε νιηγόσξε ελδηάκεζε ζηάζε)
15:30 κ.κ. Άθημε θαη εγθαηάζηαζε ζην μελνδνρείν δηακνλήο.

17:00 κ.κ. Πεξηήγεζε θαη δείπλν ζηελ πόιε ησλ Τξηθάισλ.
20:30 κ.κ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν – μεθνύξαζε.
15-03-2019 (ημέπα Παπαζκεςή)
09:00 π. κ.
11:00 π.κ.
14:00 κ.κ
15:30 κ.κ
20:00 κ.κ
21:30 κ.κ.

Πξσηλό ζην μελνδνρείν.
Δπίζθεςε ζην θάζηξν ηεο πόιεο θαη ζην Μνπζείν Τζηηζάλε
Γεύκα ζηελ πόιε ησλ Τξηθάισλ.
Πεξηήγεζε ζηελ πόιε
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν – νιηγόσξε μεθνύξαζε..
Γείπλν ζηα Τξίθαια. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν – μεθνύξαζε.

16-03-2019 (ημέπα άββαηο)
09:00 π. κ.
10:00 π.κ.
11:30 κ. κ.
14:30 κ. κ.
20:00 κ.κ

Πξσηλό ζην μελνδνρείν.
Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν γηα επίζθεςε ζηα Μεηέσξα.
Σύληνκε μελάγεζε
Δπίζθεςε ζηα Τξίθαια γηα θαγεηό.
Αλαρώξεζε γηα Πάηξα
Άθημε ζην ζρνιείν

Η αθξηβήο ώξα όισλ ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ
πξαγκαηνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ην αθξηβέο πξόγξακκα πνπ ζα ζπληαρζεί.

ζα

2) Απιθμόρ μαθηηών – ζςνοδών
Θα ζπκκεηέρνπλ 32 καζεηέο ηνπ 7νπ Γπκλαζίνπ θαη 3 εθπαηδεπηηθνί, από ηνπο νπνίνπο
ν έλαο είλαη ν αξρεγόο ηεο εθδξνκήο.
3) Μεηαθοπικά μέζα
Έλα ηαμηδησηηθό πνύικαλ ζε άξηζηε θαηάζηαζε.
4) Διαμονή
Σε μελνδνρείν 4 αζηέπων ζηα Τξίθαια ή Καιακπάθα με ππωινό
Πποϋποθέζειρ πος ππέπει να πληπούνηαι:
1. Τν ηαμηδησηηθό γξαθείν καδί κε ηελ πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιεη ζην ζρνιείν γηα λα
αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε ηεο εθδξνκήο, ςποσπεούηαι να καηαθέζει απαξαίηεηα:
α) Φσηνηππία ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο
β) Φσηνηππία ηνπ δειηίνπ θαηαιιειόηεηαο.
γ) Φσηνηππία αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ.
δ) Γειηίν ειέγρνπ από ην ΚΤΔΟ.
ε) Υπεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ
ζη) Υπεύζπλε δήισζε όηη ην ιεσθνξείν (λα αλαγξάθνληαη νη πηλαθίδεο) πιεξνί όινπο
ηνπο όξνπο αζθάιεηαο θαη δηαζέηεη όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα (έιεγρνο ΚΤΔΟ, άδεηα,
πηζηνπνηεηηθό ηειεπηαίνπ ηερληθνύ ειέγρνπ, αλαθνξά παιαηόηεηαο θ.ά.).
2. Υπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλσηή, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη
αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο πνπ ζα θαιύπηεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο
θαη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο.
3. Σηελ πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο θαζώο θαη ην θόζηνο

αλά καζεηή καδί κε ην Φ.Π.Α. Η ηηκή απηή ζα παξακείλεη ζηαζεξή θαη ζηελ πεξίπησζε
κηθξήο απμνκείσζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ (ηεο ηάμεσο πεξίπνπ ηνπ ±5%).
4. Τν ζρνιείν ζα επηιέμεη ηελ θαηαιιειόηεξε πξνζθνξά με κπιηήπια οικονομικά,
ποιόηηηα παποσήρ ςπηπεζιών και αζθάλειαρ.
Επίζηρ,




θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο, ην ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε 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 ηεο
Γηεπζύληξηαο ηνπ ζρνιείνπ, μέσπι και ηην Πέμπηη 31/01/2019 και ώπα 12:00
ηο μεζημέπι, ζε θιεηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ ζα θέξνπλ εληύπσο ή
κε ζθξαγίδα ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη κε ηελ έλδεημε
«ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΦΗ ΣΑ ΣΡΙΚΑΛΑ»
Σε θάζε πεξίπησζε, ε θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα γίλεη μέσπι και ηελ
πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία. Δθπξόζεζκεο πξνζθνξέο δε ζα γίλνπλ δεθηέο.
Δάλ ε πξνζθνξά δελ αλαθέξεηαη ζηα παξαπάλσ αλαιπηηθά, ζα ζεσξείηαη άθπξε.
Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε
ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο (απεξγηώλ,
θαθνθαηξίαο), ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Ταμηδησηηθνύ Γξαθείνπ.
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