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Θέκα: «Εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ηεο Α΄ Σάμεο ζηε Λεπθάδα»
Ο Γηεπζπληήο ηνπ 3νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Καξδίηζαο, έρνληαο ππόςε ηελ Τ.Α. 20883/ΓΓ4/12-02-2020 (ΦΔΚ
456/2020),
προζκαλεί
ηα ελδηαθεξόκελα ηαμηδησηηθά γξαθεία λα θαηαζέζνπλ θιεηζηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ζηε Γηεύζπλζε ηνπ
ρνιείνπ κέρξη ηελ Σρίηη 25 Φεβροσαρίοσ 2020 και ώρα 10:30 π.μ., γηα ηε ζρεδηαδόκελε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε
ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο Πξώηεο (Α΄) ηάμεο ζηε Λεπθάδα. Με θάζε πξνζθνξά θαηαηίζεηαη από ην ηαμηδησηηθό
γξαθείν απαξαηηήησο θαη Τπεύζπλε Γήισζε ζηελ νπνία δειώλεηαη «όηι σθίζηανηαι και βρίζκονηαι ζε ιζτύ όλες οι
νόμιμες προϋποθέζεις για ηη λειηοσργία ηοσριζηικού γραθείοσ».
Σα ζηοιτεία ηης εκπαιδεσηικής επίζκευης είναι:
1. Πξννξηζκόο:
2. Ηκεξνκελία θαη ώξα αλαρώξεζεο:
3. Ηκεξνκελία θαη ώξα επηζηξνθήο:
4. Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ/ηξηώλ:
5. Αξηζκόο ζπλνδώλ εθπαηδεπηηθώλ:
Μεηαθνξά, Μεηαθηλήζεηο, Επηζθέςεηο:

Λεπθάδα
Πέκπηε, 26/03/2020, 08:00 π.κ.
άββαην 28/03/2020, 22:00 κ.κ.
61 (23 αγόξηα – 38 θνξίηζηα)
Αξηζκόο ζπλνδώλ: 4
Γύν ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία (όρη δηώξνθν γηα ηελ αζθάιεηα
ησλ καζεηώλ/ηξηώλ), ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη όιεο ηηο
πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο
(έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο νρήκαηνο, επαγγεικαηηθή άδεηα
νδήγεζεο θ.ιπ.), ώζηε λα πιεξνύληαη νη όξνη αζθαιείαο γηα
ηε κεηαθίλεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ
εθπαηδεπηηθώλ. Δπίζεο, πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν γηα όιεο
ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζύκθσλα κε ην
επηζπλαπηόκελν πξόγξακκα.
Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη -πέξαλ ηεο
δηακνλήο- θαη ηα αθόινπζα:
α)ηελ νδηθή κεηαθίλεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ από ηελ
Καξδίηζα ζε Λεπθάδα θαη αληίζηξνθα.
β)ηηο νδηθέο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζύκθσλα κε ην
επηζπλαπηόκελν πξόγξακκα.

Καηεγνξία θαηαιύκαηνο, Πεξηνρή:

Ξελνδνρείν θαηεγνξίαο ηξηώλ αζηέξσλ (ηνπιάρηζηνλ) γηα
δύν (02) δηαλπθηεξεύζεηο ζην θέληξν ηεο πόιεο ηεο
Λεπθάδαο, γηα ηα νπνία ζα δειώλνληαη:
I. ε επσλπκία, ε δηεύζπλζε θαη ε θαηεγνξία.
II. ν αξηζκόο δσκαηίσλ θαη θιηλώλ γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο. Σα δσκάηηα ζηα νπνία ζα θηινμελεζνύλ νη καζεηέο/ηξηεο λα είλαη δίθιηλα, ηξίθιηλα ή ηεηξάθιηλα θαη λα
βξίζθνληαη όια ζε έλαλ ή ην πνιύ δύν νξόθνπο.
III. έλα δίθιηλν θαη δύν κνλόθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο/ηηο
ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο.
IV. πξσηλό ζε κπνπθέ.
V. ππεύζπλε δήισζε όηη ην μελνδνρείν δηαζέηεη λόκηκε
άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη όηη πιεξνύληαη όινη νη όξνη αζθάιεηαο
θαη πγηεηλήο.
VI. Οη θνηλόρξεζηνη ρώξνη ηνπ μελνδνρείνπ, ζε πιήξε
ιεηηνπξγία, λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ ηνπ
ζρνιείνπ.

Ενδεικηικό Πρόγραμμα Εκπαιδεσηικής επίζκευης:

Πέκπηε 26 Μαξηίνπ 2020
08:00 π.κ.: Αλαρώξεζε από ηνλ ρώξν ηνπ 3νπ ΓΔ.Λ. Καξδίηζαο.
12:15 κ.κ.: Άθημε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Νηθόπνιεο ζηελ
Πξέβεδα κεηά από ελδηάκεζε ζηάζε πεξίπνπ 30 ιεπηώλ. Ξελάγεζε.
13:30 κ.κ.: Άθημε ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Νηθόπνιεο.
Ξελάγεζε ζηηο αίζνπζεο ηνπ Μνπζείνπ.
14: 45 κ.κ.: Δπίζθεςε ζηελ πόιε ηεο Πξέβεδαο. Διεύζεξνο ρξόλνο
γηα κεζεκεξηαλό θαγεηό.
17:00 κ.κ.: Αλαρώξεζε γηα ην λεζί ηεο Λεπθάδαο.
17:50 κ.κ.: Άθημε ζηε Λεπθάδα. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν.
20:00 κ.κ.: Δπίζθεςε ζηελ πόιε. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα βξαδηλό
θαγεηό. Δπηζηξνθή γηα δηαλπθηέξεπζε ζην μελνδνρείν.
Παξαζθεπή 27 Μαξηίνπ 2020
07:30-08:30 π.κ.: Πξσηλό ζην μελνδνρείν.
09:00 π.κ.: Πεξηήγεζε ζηελ πεξηνρή.
17:00 κ.κ. : Δπηζηξνθή ζην Ξελνδνρείν. Ξεθνύξαζε.
20:30 κ.κ.: Βόιηα ζηελ πόιε. Βξαδηλό θαγεηό. Δπηζηξνθή ζην
Ξελνδνρείν γηα δηαλπθηέξεπζε.
άββαην 28 Μαξηίνπ 2020
08:00-10:00 π.κ.: Πξσηλό ζην μελνδνρείν. Απνρώξεζε.
10:15

π.κ.–12:30

κ.κ.:

Δπηζθέςεηο

ζε

κνπζεηαθνύο

θαη

ζξεζθεπηηθνύο ρώξνπο.
12:30 κ.κ.-15:30 κ.κ.: Αλαρώξεζε - ηάζε ζηα Ησάλληλα.
15:30 κ.κ.: Διεύζεξνο ρξόλνο γηα κεζεκεξηαλό θαγεηό.
17:30κ.κ.-19:30 κ.κ: Βόιηα ζηα Ησάλληλα. Ξελάγεζε ζην Κάζηξν.
19:30 κ.κ.: Αλαρώξεζε γηα Καξδίηζα.
22:00 κ.κ.: Άθημε ζηνλ ρώξν ηνπ 3νπ ΓΔ.Λ. Καξδίηζαο.

Λνηπέο Τπεξεζίεο:
Επίζεο δεηνύληαη:

1. Τπεύζπλε δήισζε όηη ην ηαμηδησηηθό πξαθηνξείν δηαζέηεη
εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.
2. Αζθάιεηα αζηηθήο – επαγγεικαηηθήο επζύλεο δηνξγαλσηή
ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
3. Πξόζζεηε αζθάιηζε πνπ ζα θαιύπηεη ηα έμνδα ζε
πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο γηα όινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή εθδξνκή *.
4. Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο θαη ην θόζηνο αλά
καζεηή/ηξηα*.
5. Σν ηνπξηζηηθό γξαθείν πνπ ζα επηιεγεί, πξηλ 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.
6. Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε ζπλεξγαζία κε ην
επηιεγκέλν ηνπξηζηηθό γξαθείν λα ηξνπνπνηήζεη ηηο
εκεξνκελίεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ ζνβαξήο
αηηίαο (θαηξηθέο ζπλζήθεο, θ.ά.).
7. 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 κηα βδνκάδα πξηλ ηελ αλαρώξεζε
10% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο
* ε πεξίπησζε κε κεηάβαζεο καζεηώλ ζηελ εθδξνκή, 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
καζεηή/ηξηα, αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό καζεηώλ ζα
παξακείλεη ην ίδην. Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε
ζπλεξγαζία κε ην επηιεγκέλν ηνπξηζηηθό γξαθείν λα
ηξνπνπνηήζεη ηηο εκεξνκελίεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο
εθδξνκήο ιόγσ ζνβαξήο αηηίαο (θαηξηθέο ζπλζήθεο,
ππεξεζηαθνί ιόγνη θ.ά.). Όινη 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. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο
πξνζθνξάο ζα ιεθζεί ππ’ όςε ε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ε
ζπλνιηθή αξηηόηεηά ηεο πξνζθνξάο.

Ζ αμηνιόγεζε ησλ θαηαηεζέλησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Σξίηε 25/02/2020 θαη ώξα 10:30 π.κ. από ηελ Δπηηξνπή
πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπό απηό, κε Πξάμε ηνπ Γηεπζπληή ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο. Οπνηαδήπνηε πξνζθνξά
θαηαηεζεί κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξναλαθεξζείζαο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ (Σξίηε 25/02/2020 θαη
ώξα 10:30 π.κ.) ζα ζεσξεζεί άθπξε θαη δε ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αμηνιόγεζε. Σν πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο, ζην
νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε επηινγή ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ, ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ, κε ηε
δπλαηόηεηα έλζηαζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εληόο ηξηώλ (03) εκεξώλ. Σέινο, ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο δηαηεξεί ην
δηθαίσκα λα αθπξώζεη ην δηαγσληζκό θαη λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ησλ θαηαβιεζέλησλ ρξεκάησλ ζε νπνηαδήπνηε
θάζε ηεο δηαδηθαζίαο, εθόζνλ δελ ηεξεζνύλ νη πξνβιεπόκελνη όξνη ηεο ζύκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ ηαμηδησηηθνύ
πξαθηνξείνπ.
Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
ΗΩΑΝΝΖ ΠΔΣΔΗΝΑΡΑ
Μαθημαηικός, M.Sc.

