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Πξνο
ΓΓΔ Ν. ΜΑΓΝΗΙΑ

Θέμα: «Πξνθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηνλ
Πεηξαηά, Σνιό, Ναύπιην θαη πέηζεο»


Πεπιγπαθή.
o ηα πιαίζηα ησλ πνιηηηζηηθώλ δξάζεσλ ην 2ν ΔΠΑΛ Νέαο Ισλίαο Μαγλεζίαο,
δηνξγαλώλεη ηξηήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ηεο πνιηηηζηηθήο νκάδαο από 08
Φεβξνπαξίνπ 2018 κέρξη 10 Φεβξνπαξίνπ 2018 (3 εκέξεο - 2 δηαλπθηεξεύζεηο)
o ηελ εθδξνκή ζα ζπκκεηάζρνπλ 35 καζεηέο θαη 3 θαζεγεηέο.
o Οη βαζηθνί πξννξηζκνί ζα είλαη ε πόιε ηνπ Πεηξαηά, Σνινύ-Ναππιίνπ θαη ησλ
πεηζώλ.
o Ωο κεηαθνξηθό κέζν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ιεσθνξείν. Η εθθίλεζε ηεο εθδξνκήο −
κεηαθίλεζεο ζα γίλεη από ην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ζύκθσλα κε ην αθόινπζν
πξόγξακκα, ελώ ε άθημε ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ ή ε επηζηξνθή ζην ζρνιείν ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγόηεξν έσο ηηο 22:00.
o Οη δηαλπθηεξεύζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη νη δύν, ζην ίδην μελνδνρείν. Σν
μελνδνρείν ζα πξέπεη λα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπιάρηζηνλ (ηξηώλ)*** αζηέξσλ
θαη λα βξίζθεηαη ζην πνιενδνκηθό ζπγθξόηεκα ηνπ Σνινύ. Θα πξέπεη λα
πξνζθέξεηαη πιήξεο πξσηλό ζε κπνπθέ εληόο ηνπ μελνδνρείνπ. Οη καζεηέο ζα
δηαλπθηεξεύζνπλ ζε ηξίθιηλα-ηεηξάθιηλα δσκάηηα κε θαλνληθά πξνεγθαηεζηεκέλα
θξεβάηηα θαη νη θαζεγεηέο ζε κνλόθιηλα δσκάηηα.
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Ππόγπαμμα ηηρ Εκδπομήρ (βαζική πεπιγπαθή).
o Ηκέξα 1ε (08/2/2018). Αλαρώξεζε ζηηο 07:00 πκ εκπξόο από ην ζρνιείν
(ζπγθξόηεκα ηέσο πνιπθιαδηθνύ). ηάζε ζηα Κακέλα Βνύξια. Αλαρώξεζε γηα ην
ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ζην Ναπηηθό κνπζείν Διιάδνο. Ξελάγεζε ζην κνπζείν..
Αλαρώξεζε γηα ην Σνιό. Μνλόσξε ζηάζε γηα θαγεηό ζην Ιζζκό ηεο Κνξίλζνπ.
Άθημε ζην μελνδνρείν ζην Σνιό θαη ηαθηνπνίεζε. Γείπλν ζε εζηηαηόξηα ζην
Ναύπιην.
o Ηκέξα 2ε (09/2/2018). Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη ηεο
Κόζηα απ’ όπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηάβαζεο ζηηο πέηζεο. Δπίζθεςε θαη
μελάγεζε ζην κνπζείν ηεο Μπνπκπνπιίλαο. Γεύκα ειεύζεξνο ρξόλνο. Σν
απόγεπκα επηζηξνθή ζηελ Κόζηα θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν ζε
εζηηαηόξην ηεο πεξηνρήο.
o Ηκέξα 3ε (10/2/2018). Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα ην Ναύπιην.
Δπίζθεςε ζην Παιακήδη. Αλαρώξεζε γηα Μπθήλεο. Ξελάγεζε ζηνλ αξραηνινγηθό
ρώξν. Αλαρώξεζε ζηηο 14:00 γηα Βόιν. ηάζε ζηελ Διεπζίλα γηα γεύκα θαη ζηηο
17:30 αλαρώξεζε γηα Βόιν. ηάζε ζηα Κακέλα Βνύξια θαη επηζηξνθή ζηνλ Βόιν
22:00.
o ημείωζη1: Η εθθίλεζε ηεο εθδξνκήο − κεηαθίλεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελώ ε άθημε ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ ή ε επηζηξνθή
ζην ζρνιείν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγόηεξν έσο ηηο 22:00κκ
o ημείωζη 2: Σηην οικονομική πποζθοπά δεν θα πεπιλαμβάνονηαι ηα έξοδα
μεηαθοπάρ από ηην Κόζηα-Σπέηζερ-Κόζηα, καθώρ και ηα ηςσόν ειζιηήπια
μοςζείων και απσαιολογικών σώπων.



Ζηηούμενα.


Οι πποζθοπέρ ππέπει να παπαδοθούν ζηο Διεςθςνηή ηος 2ος ΕΠΑΛ Νέαρ
Θωνίαρ ζε κλειζηό και ζθπαγιζμένο σαπηοθάκελο και να καλύπηοςν ηα
ακόλοςθα:
o Πξνζδηνξηζκό κίαο θαη κόλν κίαο ζπλνιηθήο ηηκήο νιόθιεξεο ηεο αλσηέξσ
πεξηγξαθόκελεο εθδξνκήο (ζπκπεξηιακβαλόκελνπ ηνπ Φ.Π.Α.) θαη ηεο
αληίζηνηρεο αλά καζεηή.
o Αζθάιηζε Αζηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο Δπζύλεο Γηνξγαλσηή ζύκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία. Δίλαη απαξαίηεην λα επηζπλάπηεηαη αληίζηνηρν απνδεηθηηθό.
o Πξόζζεηε αζθάιηζε, πνπ θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή
αζζέλεηαο ησλ ζπκκεηερόλησλ.
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o Ρεηή αλαθνξά ζην όλνκα, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ην
μελνδνρείν. Δίλαη απαξαίηεηε ε επηβεβαίσζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο εθ κέξνπο ηνπ ή
ησλ μελνδνρείσλ.
o Τπεύζπλε δήισζε από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα
ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.
o πλνδεπηηθά ηεο πξνζθνξάο είλαη απαξαίηεην λα θαηαηεζεί θσηνηππία ηεο άδεηαο
ηνπ ελ ιόγσ νρήκαηνο ζηελ νπνία ζα δηαθξίλεηαη επθξηλώο ην έηνο πξώηεο
θπθινθνξίαο (2000 θαη κεηά, θαηά πξνηίκεζε).


ΠΡΟΦΟΡΕ ΠΟΤ ΔΕΝ ΚΑΛΤΠΣΟΤΝ ΣΑ ΑΝΩΣΕΡΩ ΖΗΣΟΤΜΕΝΑ ΔΕ ΘΑ
ΛΗΦΘΟΤΝ ΤΠΟΨΗ.



Σν ιεσθνξείν πξέπεη λα ηεξεί όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ην λόκν πξνδηαγξαθέο
(ΚΣΔΟ, έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο, επαγγεικαηηθή άδεηα θιπ) όπσο θαη λα πιεξνί
όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο αζθάιεηαο γηα κεηαθίλεζε καζεηώλ (δώλεο, έκπεηξνη νδεγνί
θ.η.ι.). Γηα ηα αλσηέξσ ζα δεηεζνύλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία από ην Σκήκα Σξνραίαο
Βόινπ πξηλ ηελ ώξα αλαρώξεζεο ηεο εθδξνκήο.



Δπηπιένλ, ηελ ώξα αλαρώξεζεο, ην Πξαθηνξείν ππνρξενύηαη λα επηδώζεη ζηνλ
αξρεγό ηεο εθδξνκήο εθπαηδεπηηθό ηελ νλνκαζηηθή ιίζηα ησλ ζπκκεηνρώλ
επηβεβαησκέλε από ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία.



Θδιαίηεπη ζημαζία δίνεηαι ζηη διάθεζη ζςνεπγαζίαρ και επικοινωνίαρ εκ μέποςρ
ηος οδηγού και γενικόηεπα ηων εμπλεκομένων.



Πεπιεσόμενα ύμβαζηρ. ηελ ηειηθή ύκβαζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη
απαξαηηήησο ηα εμήο:
o Σν εγθεθξηκέλν από ην ύιινγν Γηδαζθόλησλ Καζεγεηώλ αλαιπηηθό πξόγξακκα
ηεο εθδξνκήο.
o Σν όλνκα ηνπ μελνδνρείνπ, ε θαηεγνξία ηνπ, ν αξηζκόο δσκαηίσλ θαη θιηλώλ θαη νη
παξερόκελεο από απηό ππεξεζίεο.
o Η δέζκεπζε όηη ζηνπο πξννξηζκνύο νη νπνίνη εμππεξεηνύληαη θαη από Δζληθνύο
Απηνθηλεηόδξνκνπο ζα επηιέγνληαη γηα ηε κεηαθνξά νη Δζληθνί Απηνθηλεηόδξνκνη
πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ νη νπνίεο νξίδνληαη ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο
εθδξνκήο ή ησλ πεξηπηώζεσλ αλσηέξαο βίαο (πρ απνθιεηζκέλνο
απηνθηλεηόδξνκνο)
o Η Αζθάιεηα αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο.
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o Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο θαη θόζηνο αλά καζεηή.
o Οη Γεληθνί Όξνη ζπκκεηνρήο ζηελ εθδξνκή.
o Αλαθνξά ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο πεξίπησζεο πνπ δε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε
εθδξνκή ζηηο πξνβιεπόκελεο εκεξνκελίεο ιόγσ αλώηεξεο βίαο (εθινγέο, θαηξηθέο
ζπλζήθεο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο θ.η.ι.) κε δεδνκέλν όηη ην ρνιείν δηαηεξεί ην
δηθαίσκα γηα ελαιιαθηηθέο ιύζεηο.


Οικονομικόρ Διακανονιζμόρ. Σν ηαμηδησηηθό πξαθηνξείν ζα ιάβεη ην 80% ηνπ πνζνύ
ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη ηελ ππνβνιή ζηνλ αξρεγό ηεο
εθδξνκήο εθπαηδεπηηθό ηεο νλνκαζηηθήο ιίζηαο ησλ ζπκκεηνρώλ επηβεβαησκέλε από ηελ
αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Σν ππόινηπν πνζό ζα δνζεί ηελ επόκελε κέξα ηεο εκέξαο
επηζηξνθήο θαη εθόζον έσοςν ηηπηθεί από πλεςπάρ ππακηοπείος όλοι οι όποι πνπ
ζα ζπλαπνθαζηζηνύλ θαη ζπλππνγξαθνύλ από ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ πξαθηνξείνπ θαη
ηνπ ζρνιείνπ. Σπρόλ δηαθσλίεο επηιύνληαη κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ ΔΟΣ θαη ηεο
Σνπξηζηηθήο Αζηπλνκίαο Βόινπ.



Ημεπομηνίερ Καηάθεζηρ – Αξιολόγηζηρ. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζην
ζρνιείν κέρξη Σεηάξηε 10/01/2018 θαη ώξα 12:00. Σν άλνηγκα θαη αμηνιόγεζε ησλ
πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ Ν.Ι. ηελ
Σεηάξηε 10/01/2018 θαη ώξα 13:17κκ.
Ο Γηεπζπληήο

Ισάλλεο Οηθνλνκίδεο
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