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Ππορ
Σαξιδιυηικά Γπαθεία
Κοιν. ΔΔΕ Καρδίτσας

Θέμα: «Εκδήλυζη ενδιαθέπονηορ για ηην εκπαιδεςηική επίζκετη ηηρ Α΄ Σάξηρ
ζε Πειπαιά, ούνιο, Αθήνα»
Ο Γηεπζπληήο ηνπ 3νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Καξδίηζαο, έρνληαο ππόςε ηελ Τ.Α.
33120/ΓΓ4/28-12- 2017 (ΦΔΚ 691 η. Β΄, 6-3-2017) άξζξν 13 παξ. 1,

πποζκαλεί
ηα ελδηαθεξόκελα ηαμηδησηηθά γξαθεία λα θαηαζέζνπλ θιεηζηέο ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο ζηε Γηεύζπλζε ηνπ ρνιείνπ κέρξη ηελ Σπίηη 8 Ιανοςαπίος 2019 και
ώπα 10:00 π.μ., γηα ηε ζρεδηαδόκελε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο
Πξώηεο (Α΄) ηάμεο ζε Πεηξαηά-νύλην-Αζήλα.
Σα ζηοισεία ηηρ εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ είναι:
1. Πξννξηζκόο:

Πειπαιάρ, ούνιο, Αθήνα

2. Ζκεξνκελία θαη ώξα Αλαρώξεζεο:

Πέμπηη, 31/01/2019, 07:00 π.μ.

3. Ζκεξνκελία θαη ώξα Δπηζηξνθήο:

Παπαζκεςή 01/02/2019, 22:00 μ.μ.

4. Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ:

49 (23 αγόπια – 26 κοπίηζια)

5. Αξηζκόο ζπλνδώλ:

Αξηζκόο ζπλνδώλ: 3

Μεηαθοπά,
Μεηακινήζειρ,
Επιζκέτειρ:

Έλα ηνπξηζηηθό ιεσθνξείν, 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
Πεηξαηά-νύλην-Αζήλα θαη αληίζηξνθα.
β)ηηο
νδηθέο
κεηαθηλήζεηο
ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ
ζύκθσλα
κε
ην
επηζπλαπηόκελν πξόγξακκα.

Καηηγοπία καηαλύμαηορ,
Πεπιοσή:

Ξελνδνρείν θαηεγνξίαο ηπιών αζηέπυν
(ηοςλάσιζηον) γηα μία (01) δηαλπθηέξεπζε
ζηην Αθήνα, 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 δίκλινα, ηπίκλινα ή ηεηπάκλινα
θαη λα βξίζθνληαη όια ζε έλαλ ή ην πνιύ
δύν νξόθνπο .
III. ένα δίκλινο και ένα μονόκλινο
δυμάηιο
γηα
ηνπο/ηηο
ζπλνδνύο
εθπαηδεπηηθνύο.
IV. ππυινό ζε μποςθέ.
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.

Λοιπέρ Τπηπεζίερ:
Επίζηρ ζηηούνηαι:
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
Ζ αξιολόγηζη ησλ θαηαηεζέλησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Σπίηη 08/01/2019 και
ώπα 10:30 π.μ. 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 (Σπίηη 08/01/2019 και ώπα 10:30 π.μ.), 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
Μαθηματικός, M.Sc.

Ππόγπαμμα διήμεπηρ εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ Α΄ Λςκείος ζε Πειπαιά-ούνιοΑθήνα (31-01-2019 έυρ 01-02-2019)
1η μέπα
Πέμπηη 31 Ιανοςαπίος 2019
07:00 π.μ.: Αλαρώξεζε από ηνλ ρώξν ηνπ 3νπ ΓΔΛ Καξδίηζαο.
08:30-09:00 π.μ.: ύληνκε ζηάζε ζηε Λακία.
12:00 μ.μ.: Άθιξη ζηον Πειπαιά. Επίζκετη ζηο Ναςηικό Μοςζείο ηηρ Ελλάδορ
(Αθηή Θεκηζηνθιένπο, Μαξίλα Εέαο).
13:30 μ.μ.-15:00 μ.μ.: Πεξηήγεζε ζηελ πεξηνρή, θαγεηό.
15:00 μ.μ.: Αλαρώξεζε γηα ην νύλην.
16: 30 μ.μ.: Άθιξη ζηον απσαιολογικό σώπο ηος οςνίος. Ξελάγεζε ζην Φξνύξην,
ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν νπλίνπ: ηα ηείρε θαη ην Ηεξό ηέκελνο ηνπ Πνζεηδώλνο.
17:45 μ.μ.: Αλαρώξεζε γηα Αζήλα.
19:00 μ.μ.: Δγθαηάζηαζε ζην μελνδνρείν, έμνδνο, θαγεηό.
2η μέπα
Παπαζκεςή 1 Φεβποςαπίος 2019
08:00-10:30 π.μ.: Πξσηλό. Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν.
11:00 π.μ.: Άθημε ζηνλ Ηεξό Βξάρν ηεο Αθξόπνιεο.
11:00 π.μ.-14:30 μ.μ.: Πεξηήγεζε θαη μελάγεζε ζηα κλεκεία ηνπ βξάρνπ ηεο
Αθξόπνιεο αιιά θαη γύξσ από απηόλ. Οδνηπνξηθό ζηελ Πιάθα, ζην
Μνλαζηεξάθη, ζην Θεζείν.
14:30μ.μ.-17:00 μ.μ: Φαγεηό.
17:00-17:30 μ.μ.: πγθέληξσζε ζηελ Πιαηεία πληάγκαηνο. Αλαρώξεζε γηα
Καξδίηζα.
20:00-20:30 μ.μ.: ύληνκε ζηάζε ζηε Λακία.
22:00 μ.μ.: Δπηζηξνθή ζηνλ ρώξν ηνπ 3νπ ΓΔΛ Καξδίηζαο.

