
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ :       ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Τν 2ν Γεληθφ Λχθεην Κνδάλεο πξνηίζεηαη λα δηνξγαλψζεη πνιπήκεξε, (3 
δηαλπθηεξεχζεηο), εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηη Νόηια Ιηαλία, ζην πιαίζην ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ θαη θαιεί (κε βάζε ηελ ΥΑ 
33120/ΓΔ4/06-03-2017, άξζξν 5), ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, (ηαμηδησηηθά- ηνπξηζηηθά 
γξαθεία), πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα ππνβάιινπλ 
πξνζθνξά ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν έωρ ηη Δεςηέπα 05 Φεβποςαπίος 2018 και ώπα 
12.00 μ. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή ηνπ 
ιπθείνπ. 

Οη πξνζθνξέο ησλ Τνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα 
παξαθάησ θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο: 

1) Πξννξηζκφο: Νόηια Ιηαλία  
2) Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο θαη’ εθηίκεζε ζπκκεηερφλησλ: 90 ± 10 μαθηηέρ θαη 9  

καθηγηηέρ (3 ζρνιηθά πξνγξάκκαηα κε αξρεγφ θαη δχν ζπλνδνχο ην θαζέλα).   
3) Μεηάβαζε: Με ιεσθνξεία πξνο ην ιηκάλη ηεο Ηγνπκελίηζαο θαη Αθηνπιντθψο 

ζην Μπάξη ηεο Ιηαιίαο. Δχν δηαλπθηεξεχζεηο αξρηθά ζηε Μεζίλα (19 θαη 20 Απξηιίνπ) θαη 
κία δηαλπθηέξεπζε ζηε Νάπνιε (21 Απξηιίνπ). Επηζηξνθή ζηηο 22 Απξηιίνπ 2018. 

4) Πξφζζεηεο πξνδηαγξαθέο κέζσλ κεηαθίλεζεο: Τν πξαθηνξείν ζα πξέπεη λα 
δηαζέηεη πνιπηειή θιηκαηηδφκελα ιεσθνξεία πνπ λα πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο 
πξνδηαγξαθέο (ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, δειηίν θαηαιιειφηεηαο, ΚΤΕΟ, 
δψλεο αζθαιείαο θιπ.), λα είλαη δε ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζή ηνπ ζρνιείνπ θαζ’ φιε 
ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο κε ειεχζεξε δηαθίλεζε απφ πιεπξάο ρηιηνκέηξσλ θαη 
σξαξίνπ θαη κε έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο νδεγνχο. Σην πινίν ζα πξέπεη φινη καζεηέο 
θαη ζπλνδνί θαζεγεηέο λα έρνπλ θξεβάηη ζε θακπίλα. 

5) Καηεγνξία θαηαιχκαηνο: Ξελνδνρείν ηεζζάξσλ ή πέληε αζηέξσλ. Τα δσκάηηα 
ζα πξέπεη λα είλαη, θαηά βάζε, έσο ηξίθιηλα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλφθιηλα γηα ηνπο 
ζπλνδνχο θαζεγεηέο. Όινη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηνπ μελνδνρείνπ λα είλαη ζηε δηάζεζε 
ηνπ ζρνιείνπ, ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαηά ηε δηακνλή θαη ην μελνδνρείν λα πιεξνί φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εχξπζκε δηακνλή, (ζέξκαλζε, δεζηφ λεξφ, 
θαζαξηφηεηα θιπ.)  

6) Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επίζεο, εκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά εληφο 
ηνπ μελνδνρείνπ, μελάγεζε ζηηο πεξηνρέο επηζθέςεσλ, βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 
εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο, κε έκπεηξνπο μελαγνχο ηνπ γξαθείνπ θαη παξνπζία ππεπζχλνπ 
ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. 
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7) Η δηακνλή θαη ε κεηαθίλεζε ησλ ζπλνδψλ – θαζεγεηψλ (ζχλνιν 9) ζα πξέπεη 
λα είλαη ρσξίο ρξέσζε θαη επηπιένλ λα παξέρνληαη 4 free γηα ηνπο καζεηέο.  

8) Ηκεξνκελίεο επίζθεςεο: Απφ Σεηάπηη απόγεςμα 18 Αππιλίος 2018 έσο θαη 
Κςπιακή 22 Αππιλίος 2018. Τν ζχλνιν ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζα είλαη δχν (2) αξρηθά 
ζηελ πφιε ηεο Μεζίλαο θαη κία (1) ζηελ πφιε ηεο Νάπνιεο. 

9) Να ππάξρεη αζθάιεηα πιήξνπο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηψλ θαη 
θαζεγεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη εθηάθηνπ αεξνκεηαθνξάο θαη λα παξαδνζεί 
ζπκβφιαην αζηηθήο επζχλεο ηνπ Τνπξηζηηθνχ γξαθείνπ. 

10) Να αλαθέξεηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ηπρφλ 
θξαηήζεσλ, θφξσλ, ηειψλ θαη Φ.Π.Α.), φπσο θαη ε πξνζθεξζείζα ζπλνιηθή ηηκή θαηά 
άηνκν.  

11) Μαδί κε ηελ πξνζθνξά θάζε ηνπξηζηηθφ γξαθείν ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη 
ππεχζπλε δήισζε φηη δηαζέηεη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρχ. 

12) Με ην γξαθείν πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθδξνκή, ζα ππνγξαθεί αλαιπηηθφ 
ζπκθσλεηηθφ, ζην νπνίν εθηφο ησλ άιισλ ζα αλαθέξνληαη νη πξνθαηαβνιέο πνπ ζα 
δεηεζνχλ, φπσο θαη ν ηξφπνο εμφθιεζεο θαη νη εκεξνκελίεο πνπ ζα πξνζθνκηζηνχλ νη 
βεβαηψζεηο ησλ θξαηήζεσλ. Πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο εθδξνκήο ζα 
θαηαβιεζεί κεηά ην πέξαο ηεο εθδξνκήο θαη κεηά απφ επηβεβαίσζε ηήξεζεο φισλ 
φζσλ ζα ζπκθσλεζνχλ.  

13) Ο Δηαγσληζκφο είλαη κεηνδνηηθφο κε πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο.  
14) Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ζα θαηαηεζνχλ ζην γξαθείν ηνπ Δηεπζπληή ηνπ 

Λπθείνπ ηελ Δεπηέξα 05/02/2018 και έωρ ηιρ 12:00 μ.  
15) Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρζνχλ παξνπζία φζσλ ελδηαθεξνκέλσλ επηζπκνχλ λα 

παξεπξεζνχλ, απφ ηελ επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί κε βάζε ηελ ΥΑ  33120/ΓΔ4/06-03-

2017, ηελ Δεπηέξα 05/02/2018 θαη ψξα 12:30 ζην Εξγαζηήξην Φπζηθψλ Επηζηεκψλ 1 
ηνπ ζρνιείνπ.  Τελ ίδηα κέξα ζα γίλεη ηφζν ε επηινγή, κεηά απφ ςεθνθνξία ζχκθσλα κε 
ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ΥΑ 33120/ΓΔ4/06-03-2017 (ΦΕΚ 681), φζν 
θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ.  

16) Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ γξαπηή 
δηεπθξίληζε φπσο θαη ην δηθαίσκα αθχξσζεο ηεο εθδξνκήο ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ 
απαηηνχκελνπ αξηζκνχ καζεηψλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ 
Τνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ.  
 
Αξιολογικέρ Παπάμεηποι πος θα επηπεάζοςν ηην ανάθεζη ηηρ εκδπομήρ ζηο 
Σοςπιζηικό Γπαθείο:  

 Η Γεληθή Τηκή αλά Μαζεηή  

 Η πεξηνρή ηνπ μελνδνρείνπ.  

 Η πνηφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ (πφζσλ αζηέξσλ ζα είλαη).  

 Η εκηδηαηξνθή (πιήξεο κπνπθέ-πνηθηιία). 

 Η νινήκεξε δηάζεζε ησλ ιεσθνξείσλ ρσξίο ρηιηνκεηξηθφ πεξηνξηζκφ κε ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο νδεγνχο αλά ιεσθνξείν. 

 Η παξνπζία μελαγνχ.  

 Η ππνρξέσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ λα αθνινπζήζεη ην πξφγξακκα πνπ ζα 
ζπληάμεη ην ζρνιείν φπσο θαη ε γεληθφηεξε αγαζηή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία.  

 

 

Ο Δ/ντθσ  
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