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ΠΑΤΡΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση:
Τ.Κ. – Πόλη:
Ιστοσελίδα:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
e-mail:

Αριθμ. Πρωτ. : Φ.23.2/ 1530

ΠΡΟΣ : ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΓ. Ι. ΠΡΑΤΣΙΚΑ 2
26 333 - Πάτρα
http://3lyk-patras.ach.sch.gr/
Χριστόπουλος Ανδρέας
2610 322190
2610 322190
mail@3lyk-patras.ach.sch.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής
προσφοράς σχετικά με τη μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών
προς και από Βενετία του 3ου Γενικού Λυκείου Πατρών.
Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει οδικώς πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη 20
μαθητών και 02 συνοδών καθηγητών στη Βενετία της Ιταλίας από 27/11/2019 έως 2/12/2019
προκειμένου να συμμετέχει στο 6ο Μαθητικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ιστορίας.
Γι’ αυτό το σκοπό καλούμε τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν
έντυπες προσφορές για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης με τα κάτωθι στοιχεία:
Αναχώρηση από Πάτρα 27/11. Μετακίνηση από το σχολείο μας με προορισμό το λιμάνι της
Πάτρας και επιβίβαση σε πλοίο της γραμμής ΠΑΤΡΑ – ΑΝΓΚΟΝΑ και επιστροφή στην Πάτρα
στις 2 Δεκεμβρίου . Επιβίβαση για ΑΝΓΚΟΝΑ-ΠΑΤΡΑ στις 1/12.
Στην προσφορά σας παρακαλούμε να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:


ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΑ -ΑΝΚΟΝΑ 27/11
ΑΝΚΟΝΑ – ΠΑΤΡΑ 01/12
- ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (10 μαθητές – 10 Μαθήτριες)
- ΔΙΚΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στο εξωτερικό (03 νύχτες), επιθυμούμε να έχουμε
λεωφορείο που θα μας μεταφέρει στο χώρο του συνεδρίου, θα μας μετακινήσει και θα μας
περιηγηθεί στην πόλη της Βενετίας καθώς και σε γειτονικές πόλεις (Βερόνα, Πάντοβα). Στις
μετακινήσεις και περιηγήσεις αυτές κρίνεται απαραίτητη η παρουσία ξεναγού.
ΤΡΕΙΣ (03) ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ 4* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ MEΣTΡE ΜΕ
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ (ΠΡΩΙΝΟ - ΒΡΑΔΥΝΟ )ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Απαραίτητη είναι: η αναφορά στην ονομασία του Ξενοδοχείου και στη χιλιομετρική απόσταση
από το κέντρο της πόλης.
Η διαμονή να γίνει σε δίκλινα, τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές με κανονικά κρεβάτια και
μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. Να μην έχουν πρόσβαση σε αφύλακτο ακάλυπτο χώρο,
τα δε δωμάτια των συνοδών να βρίσκονται διάσπαρτα ανάμεσα στα δωμάτια των μαθητών. Τα
ξενοδοχεία να έχουν καλές αξιολογήσεις σε μηχανές αναζήτησης τύπου hotels.com, booking.com,
trivago.gr κ.λπ.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Εμπειρία ταξιδιωτικού γραφείου στη διοργάνωση Ευρωπαϊκών Μαθητικών Συνεδρίων.

2. Σε κάθε περίπτωση να μας γνωστοποιηθούν τα στοιχεία των δρομολογίων από ΠΑΤΡΑ –
ΑΝΓΚΟΝΑ και αντίστροφα.
3. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση σχετικά με τη μετακίνηση θα εξεταστεί και θα προτιμηθεί, αν
εξυπηρετεί τις ανάγκες μας.
4. Κάλυψη εξόδων συμμετοχής στο συνέδριο.
5. Κάλυψη εισιτηρίων Βαπορέτου μετ’ επιστροφής για Βενετία, την ημέρα ξενάγησης.
6. Μεταφορά: Όπου απαιτούνται μετακινήσεις, θα γίνονται μ' ένα λεωφορείο το οποίο
χρειάζεται να πληροί όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις. Το λεωφορείο οφείλει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου (έλεγχος
ΚΤΕΟ, άδεια, πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου, αναφορά παλαιότητας κ.α). Να είναι σε
άριστη εσωτερική και εξωτερική κατάσταση. Να διαθέτει κλιματισμό, μικροφωνική
εγκατάσταση και επαρκή χώρο για αποθήκευση αποσκευών. Σε περίπτωση μηχανικής
βλάβης του λεωφορείου κατά τη διάρκεια της εκδρομής να γίνει άμεση αντικατάστασή
του από άλλο πιστοποιημένο από τους αρμόδιους φορείς λεωφορείο ώστε να τηρηθεί το
πρόγραμμα της εκδρομής.
7.
Ξεναγήσεις: Στη συνολική τιμή του ταξιδιού θα συμπεριλαμβάνεται και η δυνατότητα
διάθεσης ξεναγού για τις επισκέψεις μας στις πόλεις που αναφέρονται.
8.
Ασφάλεια Εκδρομής: Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ασφάλειας αστικής επαγγελματικής
ευθύνης και η ασφάλιση όλων των μαθητών και των συνοδών, που καλύπτει έξοδα σε
περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
9.
Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής
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.
- Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση στις
ορισθείσες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (ακύρωση διοργάνωσης μαθητικού
συνεδρίου, αντίξοες καιρικές συνθήκες απεργίες- εκλογές κ.λπ.) με αλλαγή
ημερομηνιών ή με επιστροφή όλων των χρημάτων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για
το σχολείο.
10. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με την
εκδρομή από τα τουριστικά γραφεία. Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με
τηλεφωνική επικοινωνία.
11. Με την προσφορά να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση, ότι τα λεωφορεία που θα
χρησιμοποιηθούν, διαθέτουν όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα και τα οποία θα είναι σε ισχύ
την περίοδο πραγματοποίησης της μετακίνησης.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές σε κλειστό φάκελο ( ή ηλεκτρονική
υποβολή κωδικοποιημένου αρχείου), μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2019 (ημέρα Τετάρτη και ώρα
11.00 π.μ.), στο σχολείο και στο γραφείο του Διευθυντή.
Η προσφορά θα περιλαμβάνει: τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού καθώς και την
ανά μαθητή επιβάρυνση. Οι παραπάνω τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., υπεύθυνη
δήλωση ότι το γραφείο ταξιδιού διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης του διαγωνισμού δεν θα δεχτούμε καμία οικονομική
προσφορά.
Η τελική επιλογή των διαθέσιμων προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι την Δευτέρα
07/10/2019 και ώρα 14.00 στο γραφείο του Διευθυντού του Σχολείου , από επιτροπή που θα
αποτελείται από τον Διευθυντή και εκπροσώπους των καθηγητών, των μαθητών και των γονέων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 : Αναχώρηση από το λιμάνι της Πάτρας στις 4:30
ΤΡΙΤΗ 27 : Αφιξη στην Ανγκόνα στις 3:30. Επιβίβαση στα λεωφορεία για ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 28: Το πρωί μετά το πρωινό ξενάγηση στη Φλωρεντία και το απόγευμα αναχώρηση για προορισμό
διαμονής ( τρεις διανυκτεύσεις στην ευρύτερη περιοχή της Βενετίας που ενδέχεται να είναι το ΜΕΣΡΤΡΕ ή η
ΒΕΡΟΝΑ).

ΠΕΜΠΤΗ 29: Συμμετοχή στο Συνέδριο , σε συνεδριακή αίθουσα στο Μέστρε ή τη ΒΙΙΤΣΕΝΤΖΑ–
Ανακοίνωση της εργασίας μας με τίτλο :
«Η συνάντηση του Βενετικού Μύθου με την Ιστορία και οι «Έμποροι των Εθνών» στο κάδρο της Βενετίας»
Απογευματινή επίσκεψη στη Βερόνα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30: Ολοήμερη ξενάγηση στη Βενετία, πληρωμένα τα έξοδα του ξεναγού και του πλοιάριου το
οποίο θα μας μεταφέρει από το Μέστρε στην Βενετία.
ΣΑΒΒΑΤΟ 1η Δεκεμβρίου : Αναχώρηση από Βενετία στις 14:00 για Πάτρα
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 Δεκεμβρίου : Αφιξη στην Πάτρα στις 21:00
Σημείωση : Η διάρκεια του ταξιδιού με το πλοίο διαρκεί 22 ωρες.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

