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ΘΕΜΑ: Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο γηα ηε δηνξγάλσζε ηεηξαήκεξεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ζηα πιαίζηα
ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο καζεηψλ ηεο Β ηάμεο θαη εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Π.
ΓΔ. Λ. ΔΤΑΓΓΔΛΙΚΗ ΥΟΛΗ ΜΤΡΝΗ ζηελ αληνξίλε.
ρεηηθά: 33120/ΓΓ4 ΤΑ (ΦΔΚ 681-06/03/2017) ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ.

Σν ρνιείν καο πξνηίζεηαη λα δηνξγαλψζεη ηεηξαήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε κεηαθίλεζε ζηα πιαίζηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 4 (ηεζζάξσλ) εκεξψλ γηα
καζεηέο Β’ Λπθείνπ θαη ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ αληνξίλε.
Καινχκε, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ππ' αξηζκ. 33120/ΓΓ4 ΤΑ (ΦΔΚ 68106/03/2017) ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. ηα ελδηαθεξφκελα ηνπξηζηηθά γξαθεία λα θαηαζέζνπλ
κε εθπξφζσπφ ηνπο ή κε courier ζηο Γραθείο ηοσ Δ/νηή (ότι παραλαβή από ηο
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καηάζηημα ηης εηαιρείας ηατσμεηαθορών) κέρξη θαη ηελ Σεηάξηε 20
Φεβξνπαξίνπ θαη ψξα 13:00 π.κ., θιεηζηέο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζχκθσλεο κε
ηελ παξαπάλσ Τ.Α. θαη ζχκθσλεο κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πξνδηαγξαθέο.
Πξνζθνξέο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη ζα
απνθιεηζηνχλ απφ ηε δηαδηθαζία. Σν άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ
Σεηάξηε 20 Φεβξνπαξίνπ θαη ψξα 14:00.
ηοιτεία και προδιαγραθές:
1. Προοριζμός: αληνξίλε – δηακνλή πεξηνρή Φεξψλ.
2. Ανατώρηζη: 29 Μαξηίνπ 2019 ή 30 Μαξηίνπ 2019.
3. Επιζηροθή: 1 Απξηιίνπ 2019 ή 2 Απξηιίνπ 2019.
4. Αριθμός Διανσκηερεύζεων Σξεηο (3) δηαλπθηεξεχζεηο.
5. Προβλεπόμενος αριθμός ζσμμεηετόνηων: 70 καζεηέο (πεξίπνπ) θαη 4 ζπλνδνί
θαζεγεηέο.
6. Μεηαθορικά μέζα:
α. Αθηνπιντθή κεηάβαζε Πεηξαηάο - αληνξίλε ηελ Παξαζθεπή 29/3/2019 ή ην
άββαην 30/3/2019 θαη επηζηξνθή αληνξίλε – Πεηξαηάο ηελ Γεπηέξα 1/4/2019 ή
ηελ Σξίηε 2/4/2019 κε πινίν ηεο γξακκήο. Να πξνζθνκηζζεί απνδεηθηηθφ
θξάηεζεο ησλ εηζηηεξίσλ.
γ. Γχν θιηκαηηδφκελα πνχικαλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο γηα ηηο αλαγθαίεο
κεηαθηλήζεηο θαη πεξηεγήζεηο, πνπ ζα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (δειηίν θαηαιιειφηεηαο, ΚΣΔΟ, δψλεο
αζθαιείαο θιπ.) θαη ζα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζή καο θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο θαη φιν ην 24σξν κε έκπεηξνπο νδεγνχο, εθνδηαζκέλνπο
κε φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ λφκν έγγξαθα.
ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ρξεηαζηνχλ κεηαθηλήζεηο ηηο βξαδηλέο
ψξεο, απηέο ζα γίλνπλ ρσξίο θακία επηπιένλ ρξέσζε. ε πεξίπησζε θάιπςεο
σξαξίνπ ησλ νδεγψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα ππάξρνπλ
αληηθαηαζηάηεο νδεγνί, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη νη κεηαθηλήζεηο θαη ε πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο.

7. Καηάλσμα : Ξελνδνρείν 5*, κε πξσηλφ θαη βξαδηλφ πνπ ζα παξέρεηαη ζε κπνπθέ
φκνην κε ησλ ππνινίπσλ πειαηψλ ηνπ μελνδνρείνπ, ζηελ πεξηνρή ησλ Φεξψλ θαη
ζε απφζηαζε πεξίπνπ έσο 2 ρηιηφκεηξα απφ ην θέληξν ηεο πφιεο. Σν μελνδνρείν λα
ιεηηνπξγεί θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ.
Γηα ηνπο καζεηέο δσκάηηα ηξίθιηλα ή δίθιηλα (θαλνληθή θιίλε φρη ξάληδα) θαη
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κνλφθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο. Απνθιείεηαη ξεηά ε δηακνλή ζε
bungalows. Η χπαξμε πξνζσπηθνχ αζθαιείαο ζα ζπλεθηηκεζεί.
8. Δθδξνκέο: Μεηαθνξέο, επηζθέςεηο θαη πεξηεγήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνλ
Πξνθήηε Ηιία, ζε θάπνην απφ ηα δηάζεκα νηλνπνηεία ηνπ λεζηνχ, ζηνλ
Αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Αθξσηεξίνπ θαη πηζαλψο ζην Ηθαίζηεην (αλαιφγσο
θαηξνχ). Ξελαγνί ζε φινπο ηνπο Αξραηνινγηθνχο ρψξνπο.
9. πκβφιαην νκαδηθήο θαη αηνκηθήο αζθάιηζεο φισλ ησλ κεηαθηλνχκελσλ
καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κε αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο
καζεηψλ θαη ζπλνδψλ θαζεγεηψλ ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ε αηπρήκαηνο.
10.

Αζθάιηζε Δπζχλεο Γηνξγαλσηή θαη πξφζζεηε αζθάιηζε θάιπςεο εμφδσλ

ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο.
11.

Έκπεηξνο πλνδφο ηνπ ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο

εθδξνκήο.
12. Με θάζε πξνζθνξά πξέπεη λα θαηαηίζεληαη απαξαίηεηα απφ ην ηαμηδησηηθφ
γξαθείν:
α) αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ζε ηζρχ κέρξη ην πέξαο ηεο εθδξνκήο.
β) ππεχζπλε δήισζε φηη ην πξαθηνξείν δηαζέηεη «εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο», ην
νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρχ κέρξη ην πέξαο ηεο εθδξνκήο, θαζψο θαη επηθπξσκέλν
θσηναληίγξαθν ηνπ ζήκαηνο.
γ) ππεχζπλε δήισζε φηη ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν απνδέρεηαη πνηληθή ξήηξα ζε
πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ απφ πιεπξάο ηνπ.
δ) ππεχζπλε δήισζε φηη ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν απνδέρεηαη επηζηξνθή φισλ ησλ
ρξεκάησλ ζηελ πεξίπησζε κε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο ιφγσ αλσηέξαο βίαο
(π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θιπ).
ε) ξεηή αλαθνξά ζηελ θαηεγνξία θαη ηνλ ηχπν ηνπ θαηαιχκαηνο, ζην φλνκα ηνπ
θαηαιχκαηνο θαη ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ.
ζη) ππεχζπλε δήισζε φηη φινη νη ρψξνη πνπ ζα επηζθεθζνχκε γηα δηακνλή, εζηίαζε,
θαη ςπραγσγία δηαζέηνπλ λφκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο.
ε) Βεβαίσζε απφ ηελ αθηνπιντθή εηαηξεία γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ ζέζεσλ.
ζ) Βεβαίσζε πξνθξάηεζεο δσκαηίσλ απφ ην μελνδνρείν.
η) ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθδξνκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), αιιά
θαη ηελ ηηκή αλά καζεηή ρσξίο θαλέλα άιιν επηπιένλ θφζηνο. ε θάζε καζεηή κεηά
ηελ εθδξνκή ζα δνζεί νλνκαζηηθή απφδεημε κε ην θφζηνο πνπ ζα έρεη θαηαβάιεη.
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ηα) ηειηθή επηβάξπλζε αλά καζεηή. Η πξνζθεξζείζα ζπλνιηθή ηηκή αλά καζεηή λα
ζπκπεξηιακβάλεη καδί κε ηα έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη ηα εηζηηήξηα ζε
φινπο ηνπο επηζθέςηκνπο ρψξνπο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα θαζψο θαη φιεο ηηο
ηπρφλ θξαηήζεηο, Φ.Π.Α. θιπ.


Πξνζνρή: Πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζα
απνθιείνληαη απηνκάησο, αλεμαξηήησο ηεο ηηκήο πξνζθνξάο.



Όιεο νη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνχλ θαη ζα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα
επηηξνπή ηνπ ζρνιείνπ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο,
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε ζρέζε πνηφηεηαο-ηηκήο, αιιά θαη ηπρφλ
εθπηψζεηο γηα νηθνλνκηθά αδχλακνπο καζεηέο.



Σν ηαμηδησηηθφ γξαθείν πνπ ζα επηιεγεί γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο εθδξνκήο ζα
εηδνπνηεζεί ηειεθσληθά ακέζσο κεηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ.



Σν ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν πνπ ζα επηιεγεί, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο, ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζην ρνιείν απνδεηθηηθφ ηειηθήο
θξάηεζεο δσκαηίσλ ζην πξνηεηλφκελν μελνδνρείν γηα ηνπο καζεηέο θαη
ζπλνδνχο θαζεγεηέο.



Τπνβνιή έλζηαζεο, απφ ηνπο έρνληεο έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα γίλεη
εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ επηινγήο.

Σρόπος πληρωμής: Σελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο (ηδησηηθφ
ζπκθσλεηηθφ) ζα θαηαβιεζεί σο πξνθαηαβνιή ην 25% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ, ην
ππφινηπν πνζφ έσο ην 75% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ζα θαηαβιεζεί πξηλ ηελ
αλαρψξεζε. Η ηειεπηαία δφζε ηνπ 25% ζα θαηαβιεζεί ακέζσο κεηά ηελ
επηζηξνθή θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο εθδξνκήο, σο πνηληθή
ξήηξα. Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε γηα απφιπηε ηήξεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ.
Ο Γηεπζπληήο

Υξήζηνο Γ. Φαλίδεο PhD
Φπζηθφο
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