ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ ςποβολήρ οικονομικήρ πποζθοπάρ
ζύμθωνα με ηο ΦΔΚ 681 η. Β΄/06-03-2017
για μεηακίνηζη ζηη Βενεηία
με ζκοπό ηην ζςμμεηοσή ζηο 6ο Δςπωπαϊκό Μαθηηικό ςνέδπιο
ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΛ ΠΑΣΡΩΝ
Σαρ. Γηεπζ :Αζεκ. Φσηήια 34 Σ.Κ : 26224
Σει. : 2610-339981 Faρ : 2610-312126 mail@lyk-esp-patras.ach.sch.gr

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ
ΣΟΠΟ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ: Πάηξα - Βελεηία (Ιηαιία)
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ανασώπηζηρ: 28-11- 2019
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ επιζηποθήρ: 03-12-2019
ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ:10 (δέθα) ζπκκεηέρνληεο ζην 6ν
Δπξσπατθό Μαζεηηθό πλέδξην
ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ: 8 (οκηώ).
ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΤΝΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ: 2 (Γύο)
Β .ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ
1η ημέπα: 28-11-2019
16:30: Αλαρώξεζε από ην ζρνιείν γηα ην ιηκάλη ηεο Πάηξαο, επηβίβαζε ζην πινίν,
ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο. Αλαρώξεζε γηα Αγθώλα 18.30. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ.
2η ημέπα: 29-11-2019
13:30: Άθημε ζηελ Αγθώλα θαη αλαρώξεζε γηα Βελεηία (ή επξύηεξε πεξηνρή) κε ελδηάκεζεο
ζηάζεηο.
20:00: Άθημε ζηε Βελεηία (ή επξύηεξε πεξηνρή) θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν.
3η ημέπα: 30-11-2019
10:00: πκκεηνρή ζην ζπλέδξην .
4η ημέπα: 01-12-2019
10:00: πκκεηνρή ζην ζπλέδξην –μελάγεζε ζηε Βελεηία.
5η ημέπα: 02-12-2019
09:00: Αλαρώξεζε από Βελεηία (ή επξύηεξε πεξηνρή) κε πξννξηζκό ηελ Αγθώλα.
15:00: Άθημε ζηελ Αγθώλα. Δπηβίβαζε ζην πινίν, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο. Αλαρώξεζε
γηα Πάηξα. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ.
6η ημέπα: 03-12-2019
11:00: Άθημε ζηελ Πάηξα

Απαιηήζειρ Πποζθοπάρ
Η πξνζθνξά ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηέρεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
1. αθήο αλαθνξά ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ: ν ηύπνο, ε άδεηα θπθινθνξίαο, ν αξηζκόο ησλ
ζέζεσλ ησλ επηβαηώλ, ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ νδεγνύ, ην δίπισκα νδεγνύ, ην έηνο 1εο
θπθινθνξίαο κεηαθνξηθνύ κέζνπ θαη ηπρόλ πξόζζεηεο πξνδηαγξαθέο.
2. Μεηαθνξέο, εθδξνκέο θαη πεξηεγήζεηο κε πνιπηειέο θιηκαηηδόκελν ηνπξηζηηθό ιεσθνξείν κε
αλαρώξεζε από ην ζρνιείν, ζπλνδεία ζην πινίν θαη επηζηξνθή ζην ζρνιείν, ζύκθσλα κε ην
πξόγξακκα ηνπ πλεδξίνπ θαη ηεο εθδξνκήο.
3. Σν ιεσθνξείν ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο θαη λα έρεη έγθξηζε ΚΣΔΟ.
4. Αθηνπιντθά εηζηηήξηα Πάηξα– Αγθώλα –Πάηξα κε 100% θάιπςε ησλ καζεηώλ θαη ησλ
ζπλνδώλ θαζεγεηώλ ζε θακπίλεο. Να επηζπλάπηεηαη έγγξαθε επηβεβαίσζε από ηελ αθηνπιντθή
εηαηξεία ζην όλνκα ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ θξάηεζε ησλ θακπηλώλ.
5. Έκπεηξν αξρεγό – ζπλνδό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο.

6. Γηόδηα, παξθηλγθ θαη είζνδνη ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ ζηηο πόιεηο ηηο Βελεηίαο, Βεξόλαο,
Αγίνπ Μαξίλνπ, Μπνιόληαο ή Ραβέλλαο, αλάινγα κε ηηο κεηαθηλήζεηο ζύκθσλα κε ην
πξόγξακκα ηνπ πλεδξίνπ.
7. Σξεηο (03) δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρείν 4* ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Βελεηίαο κε πξσηλό
θαη γεύκα ή δείπλν (εκηδηαηξνθή εληόο ηνπ μελνδνρείνπ).
8. Ξελάγεζε από επίζεκν μελαγό, ζηε Βελεηία.
9. Δηζηηήξηα βαπνξέηηνπ γηα όινπο ηνπο εθδξνκείο κεη΄ επηζηξνθήο, θαηά ηε κεηάβαζε ζηε
Βελεηία.
10. Έμνδα ζπκκεηνρήο ζην ζπλέδξην.
11. Δπίζθεςε θαη πεξηήγεζε ζηε Βεξόλα, επίζθεςε ζηελ Μπνιόληα ή ζηε Ραβέλλα ή ζην
θξαηίδην ηνπ Αγ. Μαξίλνπ.
12. Λνηπέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη (παξαθνινύζεζε εθδειώζεσλ, επίζθεςε ρώξσλ,
μελάγεζε ζηα ζεκεία ηζηνξηθνύ ελδηαθέξνληνο).
13. Τπνρξεσηηθή αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο δηνξγαλσηή.
14. Τπνρξεσηηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε αζζελείαο ή αηπρήκαηνο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ
εθδξνκή.
15. Αλαθνξά ηεο ηειηθήο ζπλνιηθήο ηηκήο ηεο κεηαθίλεζεο αιιά θαη ηνπ θόζηνπο αλά καζεηή
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
16. Σν επηιεγκέλν ηαμηδησηηθό γξαθείν ζα ππνγξάςεη ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κε ην ζρνιείν, ζην
νπνίν ζα αλαθέξεηαη ξεηά ε ηκεκαηηθή θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ηεο εθδξνκήο (30% κε ηελ
ππνγξαθή, 40% κία βδνκάδα πξηλ ηελ αλαρώξεζε θαη 30% κε ηελ επηζηξνθή). Οη πιεξσκέο ζα
γίλνπλ δηαηξαπεδηθά κέζσ Σξάπεδαο Eurobank.
Κάθε ηαξιδιωηικό γπαθείο απαπαίηηηα θα ππέπει να καηαθέζει ςπεύθςνη δήλωζη όηι
διαθέηει ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ, ηο οποίο βπίζκεηαι ζε ιζσύ.
Σν επηιεγκέλν ηαμηδησηηθό γξαθείν ζα ππνγξάςεη ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κε ην ζρνιείν, ζην
νπνίν ζα αλαθέξεηαη ξεηά ε αζθάιεηα αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο.
Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην
ζρνιείν (Δζπεξηλό ΓΔ.Λ. Παηξώλ Αζεκάθε Φσηήια 34-36 ΣΚ 26224) ην αξγόηεξν μέσπι
Πέμπηη 10-10-2019 και ώπα 19.00
Οη όπνηεο ελζηάζεηο λα θαηαηεζνύλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην ζρνιείν εληόο πξνζεζκίαο 3
εκεξώλ από ηελ εκέξα ηεο αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ.
Η αξιολόγηζη ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο Τ.Α. 33120/ΓΓ4/28-02-2017 ηνπ ΦΔΚ 681
ηΒ/2017

Η Γιεςθύνηπια
Καζβίκη οθία ΠΔ02

