ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Τπνπξγείν Παηδείαο
Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ
Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε
Δθπαίδεπζεο Θεζζαιίαο
Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Καξδίηζαο
3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Σαρ. Γ/λζε: Σέξκα Αθώλ
Εαθεηξνπνύινπ
Σαρ. Κώδηθαο: 43131
Σει.: 24410-22036
Fax: 24410-20046
E-mail: mail@3lyk-kardits.kar.sch.gr
Πιεξνθνξίεο: θ. Αιεμάλδξα Κνινβνύ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
PETEINARAS IOANNIS
Ημερομηνία: 2019.03.27 13:37:51

Αξηζκ. Πξση.: 248
Καξδίηζα, 27-3-2019

Πξνο
Σαμηδησηηθά Γξαθεία
Κνηλ. ΓΓΔ Καξδίηζαο

Θέκα: «Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα πξαγκαηνπνίεζε ηξηήκεξεο
ζρνιηθήο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ζην Πόξην Υέιη, ηελ Ύδξα θαη ηηο πέηζεο θαη
ην Ναύπιην».
Ο Γηεπζπληήο ηνπ 3νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Καξδίηζαο, έρνληαο ππόςε ηελ Τ.Α.
33120/ΓΓ4/28-2-2017 (ΦΔΚ 681 η. Β΄, 6-3-2017) άξζξν 3 παξ. 2,
πξνζθαιεί
όζα ηαμηδησηηθά γξαθεία επηζπκνύλ λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ θαη λα ππνβάιινπλ ηηο
πξνζθνξέο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ κεηαθίλεζε ηνπ ρνιείνπ καο ζην Πόξην Υέιη – Όδξα- πέηζεο
θαη ην Ναύπιην. Ζ πξνζθνξά θαηαηίζεηαη θιεηζηή ζην ρνιείν. Με θάζε πξνζθνξά θαηαηίζεηαη
από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν απαξαηηήησο θαη Τπεύζπλε Δήισζε ζηελ νπνία δειώλεηαη «όηη
πθίζηαληαη θαη βξίζθνληαη ζε ηζρύ όιεο νη λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία
ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ».
Σα ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο είλαη:
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ΥΟΛΕΙΟ

3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ

ΠΡΟΟΡΗΜΟ/ΟΗ –
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΥΧΡΖΖ ΚΑΗ
ΔΠΗΣΡΟΦΉ
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΑΡΗΘΜ.
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ (καζήηξηεο/ηέο /
θαζεγήηξηεο/ηέο).
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ –
ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΠΟΡΣΟ ΥΔΛΗ-– ΤΓΡΑ – ΠΔΣΔ
Πέκπηε, 18/04/2019, 7:00 π.κ.
άββαην, 20/04/2019, 10:00 π.κ.
50 καζεηέο (αγόξηα: 23, θνξίηζηα: 27
3 εθπαηδεπηηθνί
ΛΔΧΦΟΡΔΊΟ ΠΟΤ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΟΛΑ ΣΑ
ΝΟΜΗΜΑ ΚΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗ ΣΟ
ΔΧΣΔΡΗΚΟ (έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο νρήκαηνο,
επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο θ.ιπ.), ώζηε λα
πιεξνύληαη νη όξνη αζθαιείαο γηα ηε κεηαθίλεζε
ησλ καζεηξηώλ/ησλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Σν
ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε δηάζεζή καο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ζύκθσλα κε ην
πξόγξακκα, αιιά θαη θάζε έθηαθηε, αιιά αλαγθαία

κεηαθίλεζε πνπ πηζαλά ζα ρξεηαζηεί.
5

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ
ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
(μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό ή
ημιδιατροφή).
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ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ (πξόγξακκα,
παξαθνινύζεζε εθδειώζεσλ, επίζθεςε
ρώξσλ, γεύκαηα, θηι.)
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ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ
ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΡΓΑΝΧΣΖ (μόνο εάν
πρόκειται για πολυήμερη εκδρομή).
ΠΡΟΘΔΣΖ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ
ΚΑΛΤΦΖ ΔΞΟΓΧΝ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ
ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ Ζ΄ ΑΘΔΝΔΗΑ.
ΣΔΛΗΚΖ ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ
ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΟΤ ΣΑΞΗΓΗΟΤ (ζπκπεξ.
ΦΠΑ, καδί κε ηηο πξόζζεηεο θαιύςεηο).
ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ ΑΝΑ
ΜΑΘΖΣΡΗΑ/ΜΑΘΖΣΖ (ζπκπεξ. ΦΠΑ).
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ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΚΑΗ ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ
ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Ξελνδνρεηαθό ζπγθξόηεκα 3 ή 4 αζηέξσλ γηα δύν
δηαλπθηεξεύζεηο (18 θαη 19/04) ζην Πόξην Υέιη
γηα ην νπνίν ζα δειώλνληαη:
Α) ε επσλπκία, ε δηεύζπλζε θαη ε θαηεγνξία
Β) ν αξηζκόο δσκαηίσλ θαη θιηλώλ γηα ηηο/ηνπο
ζπκκεηέρνπζεο/νληεο καζήηξηεο/ηέο. Σα δσκάηηα λα
είλαη Γίθιηλα, Σξίθιηλα θαη Σεηξάθιηλα θαη λα
βξίζθνληαη ζε έλαλ ή ην πνιύ δύν νξόθνπο.
Γ) Μνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο.
Γ) πξσηλό ζε κπνπθέ
Δ) Τπεύζπλε δήισζε όηη ην μελνδνρείν δηαζέηεη
λόκηκε άδεηα αζθαιείαο θαη όηη πιεξνύληαη όινη νη
όξνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο
η) Οη θνηλόρξεζηνη ρώξνη ηνπ μελνδνρείνπ λα
είλαη ζηε δηάζεζε ησλ καζεηξηώλ/ηώλ ηνπ ζρνιείνπ
Ζ κεηαθίλεζε ζε Όδξα –πέηζεο λα κελ
πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά.
Δλδεηθηηθό πξόγξακκα παξέρεηαη ζην ηέινο ηεο
παξνύζαο πξόζθιεζεο.
ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΝΑΗ *
Γεπηέξα 1/04/2019 θαη ώξα 12:00 π.κ.

Γεπηέξα 1/04/2019 θαη ώξα 12:30 π.κ.

* ε πεξίπησζε κε κεηάβαζεο καζεηώλ ζηελ εθδξνκή ή κεηάβαζεο πεξηζζόηεξσλ καζεηώλ, ην
θόζηνο αλά καζεηή γηα ην ιεσθνξείν θαη ηελ πξόζζεηε πξναηξεηηθή αζθάιηζε ζα επηκεξηζηεί ζύκθσλα
κε ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ. Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο κεηαθίλεζεο κε ην ιεσθνξείν θαη
ηεο δηακνλήο αλά καζήηξηα/ηή, αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό καζεηώλ, ζα παξακείλεη ην ίδην.
Επηπιένλ δεηνύληαη:
1. Τπεύζπλε δήισζε όηη ην ηαμηδησηηθό πξαθηνξείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην
νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.
2. Σν ηνπξηζηηθό γξαθείν πνπ ζα επηιεγεί, πξηλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ζα πξέπεη
λα θαηαζέζεη βεβαίσζε θξάηεζεο ησλ δσκαηίσλ γηα ην πξνζθεξόκελν μελνδνρείν θαζώο θαη ην
αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ηεο αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο θαη ηεο πξόζζεηεο αζθάιηζεο.
3. Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε ζπλεξγαζία κε ην επηιεγκέλν ηνπξηζηηθό γξαθείν λα
ηξνπνπνηήζεη ηηο εκεξνκελίεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ ζνβαξήο αηηίαο (θαηξηθώλ
ζπλζεθώλ, θ.ά.).
4. Ζ ζύκβαζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνύ πνπ ζα ππνγξαθεί κε ην επηιερζέλ ηαμηδησηηθό
πξαθηνξείν ζα πξνβιέπεη, εθηόο ησλ άιισλ, θαη ηε ρξεκαηηθή εμόθιεζε ηεο εθδξνκήο σο εμήο:

20% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ σο πξνθαηαβνιή κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο
70% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ κία εβδνκάδα πξηλ από ηελ αλαρώξεζε
10% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο
5. ινη νη παξαπάλσ όξνη θαζώο θαη θάζε επηπιένλ όξνο, πνπ ζα ζπκθσλεζεί, ζα θαηαγξαθνύλ
ζην ζπκθσλεηηθό πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμύ ηνπ ρνιείνπ θαη ηνπ Σαμηδησηηθνύ Γξαθείνπ.
Ζ αμηνιόγεζε ησλ θαηαηεζέλησλ πξνζθνξώλ ζα από ηελ Δπηηξνπή πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ηνλ
ζθνπό απηό κε Πξάμε από ηνλ Γηεπζπληή ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο. Οπνηαδήπνηε πξνζθνξά κεηά ην
πέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο πξνζεζκίαο δελ ζα ιεθζεί ππόςε ζηελ αμηνιόγεζε. Γηα ηελ αμηνιόγεζε
ηεο πξνζθνξάο ζα ιεθζεί ππ’ όςε ε ζρεηηθή λνκνζεζία, ε ζπλνιηθή αξηηόηεηα ηεο πξνζθνξάο θαη ε
πνηόηεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ. Σν πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε
επηινγή ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ, ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. Γίδεηαη πεξηζώξην
ηξηώλ (03) εκεξώλ γηα ηπρόλ ελζηάζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
Σέινο, ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξώζεη ηνλ δηαγσληζκό θαη λα δεηήζεη
επηζηξνθή ηνπ θαηαβιεζέληνο πνζνύ ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο, εθόζνλ δελ ηεξεζνύλ νη
πξνβιεπόκελνη όξνη ηεο ζύκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ.
Ελδεηθηηθό Πξόγξακκα Εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο
Πέκπηε 18/04/2019
07:00 Αλαρώξεζε από ηνλ ρώξν ηνπ 3νπ ΓΔΛ Καξδίηζαο.
08:30 Οιηγόιεπηε ζηάζε ζηε Λακία.
12.00: Πξνζθύλεκα ζηνλ όζην Παηάπην
13:30 ηάζε ζην Λνπηξάθη-κεζεκεξηαλό γεύκα
15:00 Αλαρώξεζε γηα Δπίδαπξν.
16:15 Δπίζθεςε ζηνλ Αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Δπηδαύξνπ.
19:45 Άθημε ζην Πόξην-Υέιη. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν.
21:00 Γείπλν θαη Πεξηήγεζε ζην θέληξν ηεο πόιεο
22:00 Γηαλπθηέξεπζε.
Παξαζθεπή 19/ 04 /2019
08:00 Πξσηλό ζην μελνδνρείν
09:30 Αλαρώξεζε γηα Όδξα
10:30 Πεξηήγεζε ζην λεζί – Δπίζθεςε ζην Ηζηνξηθό κνπζείν, ζηελ νηθία ηνπ Γεώξγηνπ
Κνπληνπξηώηε
12:00 αλαρώξεζε γηα πέηζεο
12:30 Δπίζθεςε ζην αξρνληηθό ηεο Μπνπκπνπιίλαο
14:00 Μεζεκεξηαλό γεύκα. ύληνκε πεξηήγεζε ζην λεζί.
18:00 Δπηζηξνθή ζην Πόξην-Υέιη.
20:00 Αλαρώξεζε γηα Δξκηόλε - Γείπλν.
22:00 Δπηζηξνθή ζην Πόξην - Υέιη θαη δηαλπθηέξεπζε
άββαην 20/ 04 /2019
08:00 Πξσηλό ζην μελνδνρείν
09:00 Αλαρώξεζε γηα Ναύπιην
10:30 Δπίζθεςε ζην Παιακήδη
12:30 Πεξηήγεζε ζηελ πόιε ηνπ Ναππιίνπ θαη κεζεκεξηαλό γεύκα
14:30 Αλαρώξεζε γηα Καξδίηζα
17:00 Οιηγόιεπηε ζηάζε ζηα Κακέλα Βνύξια
22:00 Άθημε ζηελ Καξδίηζα

Ο Γηεπζπληήο
Ησάλλεο Πεηεηλάξαο

