ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΕΡΒΙΑ 10/01/2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Π/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αρ. Πρ: 4

Προς Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης ΚΟΖΑΝΗΣ
(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)

ΕΠΑ.Λ ΣΕΡΒΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: ΣΕΡΒΙΑ
Ταχ. Κώδικας: 50500
Πληροφορίες: ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Τηλέφωνο : 2464021518
FAX : 2464021445
Εmail: mail@1epal-servion.koz.sch.gr
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση 5-6/μερης
εκδρομής της Γ΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ Σερβίων στην Κρήτη»
Ο Δ/ντης του ΕΠΑ.Λ Σερβίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 2,3 της 33120/ΓΔ4/2802-2017. ΦΕΚ 681/τ.Β/06-03-2017,Υ.Α.
Π ρ ο σ κ α λ ο ύ ν
σε μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήρια επιλογής πρακτορείου ποιοτικά και ποσοτικά., τα
ενδιαφερόμενα γραφεία γενικού τουρισμού που πληρούν τις προβλεπόμενες από την κείμενη
νομοθεσία προϋποθέσεις λειτουργίας να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο σχολείο μέχρι την
Παρασκευή 17-1-2020 και ώρα 12.00 π.μ., σε σφραγισμένο φάκελο, ταξιδιωτική προσφορά με
βάση τις παρακάτω προδιαγραφές:
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η Περίπτωση
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΚΡΗΤΗ , 5/μερη, αεροπορικώς
1.Χρονική περίοδος: 5 Απριλίου – 9 Απριλίου 2020
2. Προορισμός: Κρήτη
3. Αριθμός μαθητών: 22 ( τρίκλινα & τετράκλινα )
4. Αριθμός συνοδών: 2 συνοδοί (2 μονόκλινα) χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

5. Μεταφορικό μέσο: Αεροπλάνο και Τουριστικό κλιματιζόμενο λεωφορείο άνετο και
ευρύχωρο, σε άριστη κατάσταση (κάτω των 10 ετών) που να πληρεί τις απαιτούμενες
προδιαγραφές, σε αποκλειστική διάθεση των μαθητών και συνοδών. Να δηλωθεί ο αριθμός
θέσεων.
6. Κατηγορία καταλύματος: Κατά προτίμηση 4 αστέρων (να αναφέρεται όνομα, τοποθεσία και
προσφερόμενες παροχές) Διαμονή για τέσσερις διανυκτερεύσεις σε τρίκλινα και τετράκλινα
δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς
7. Διανυκτερεύσεις: 2 Χανιά, 2 Ηράκλειο
8. Διατροφή: Πρωινό με πλήρη μπουφέ και με ή χωρίς ένα γεύμα (να συμπεριλαμβάνονται στην
προσφερόμενη τιμή)
9. Μετακινήσεις: Με λεωφορείο από Σέρβια-Θεσσαλονίκη & αντίστροφα. και Αεροπλάνο
Θες/νίκη –Χανιά, Ηράκλειο ή Χανιά – Θες/νίκη
Μετακινήσεις με λεωφορείο στην Κρήτη από και προς το αεροδρόμιο-α, το Ακρωτήρι στα
Χανιά, , Ρέθυμνο – Ηράκλειο, Κνωσό, Αρχαιολ. Μουσείο, Ενυδρείο, (πρόγραμμα και τιμή
με ή χωρίς μετακίνηση προς Άγιο Νικόλαο ή Σπιναλόγκα), μετακινήσεις εντός των πόλεων
για την ψυχαγωγία των μαθητών.
2η περίπτωση
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΚΡΗΤΗ (6/μερη με αεροπλάνο από Θεσσαλονίκη – Χανιά και επιστροφή
και λεωφορείο και πλοίο από Κρήτη – Πειραιάς-Σέρβια.
1.Χρονική περίοδος: 5 Απριλίου – 10 Απριλίου 2020
2. Προορισμός: Κρήτη
3. Αριθμός μαθητών: 22 ( τρίκλινα & τετράκλινα)
4. Αριθμός συνοδών: 2 συνοδοί (2μονόκλινα) χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
5. Μεταφορικό μέσο: Αεροπλάνο, Τουριστικό κλιματιζόμενο λεωφορείο άνετο και ευρύχωρο,
σε άριστη κατάσταση (κάτω των 10 ετών) που να πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές, σε
αποκλειστική διάθεση των μαθητών και συνοδών. Να δηλωθεί ο αριθμός θέσεων.
και πλοίο με καμπίνες για τους μαθητές και καθηγητές.
6. Κατηγορία καταλύματος: Κατά προτίμηση 4 αστέρων Διαμονή για τέσσερις
διανυκτερεύσεις σε τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους
συνοδούς
7. Διανυκτερεύσεις: 2 Χανιά, 2 Ηράκλειο και 1 στο πλοίο.
8. Διατροφή: Πρωινό με πλήρη μπουφέ και με ή χωρίς ένα γεύμα (να συμπεριλαμβάνονται στην
προσφερόμενη τιμή)

9. Μετακινήσεις: Με λεωφορείο από Σέρβια-θεσσαλονίκη, με αεροπλάνο Θες/νίκη –Χανιά ή
Ηράκλειο, με πλοίο Ηράκλειο ή Χανιά – Πειραιάς, με λεωφορείο Πειραιάς - Σέρβια
Μετακινήσεις με λεωφορείο στην Κρήτη από το αεροδρόμιο, το Ακρωτήρι στα Χανιά,
Ρέθυμνο – Ηράκλειο, Κνωσό, Αρχαιολ. Μουσείο, Ενυδρείο, (πρόγραμμα και τιμή με ή
χωρίς μετακίνηση προς Άγιο Νικόλαο ή Σπιναλόγκα), μετακινήσεις εντός των πόλεων για
την ψυχαγωγία των μαθητών.
Μετακινήσεις στην Κρήτη από και προς Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο Άγιο Νικόλαο, Κνωσό,
Φαιστό, μετακινήσεις εντός των πόλεων για την ψυχαγωγία των μαθητών
3η περίπτωση
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΚΡΗΤΗ (7/μερη με λεωφορείο και πλοίο Σέρβια – Πειραιάς - Χανιά ή
Ηράκλειο και αντίστροφα
1.Χρονική περίοδος: 3 Απριλίου – 9 Απριλίου 2020
2. Προορισμός: Κρήτη
3. Αριθμός μαθητών: 22 ( τρίκλινα & τετράκλινα )
4. Αριθμός συνοδών: 2 συνοδοί (2 μονόκλινα) χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
5. Μεταφορικό μέσο: Τουριστικό κλιματιζόμενο λεωφορείο άνετο και ευρύχωρο, σε άριστη
κατάσταση (κάτω των 10 ετών) που να πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές, σε αποκλειστική
διάθεση των μαθητών και συνοδών. Να δηλωθεί ο αριθμός θέσεων.
και πλοίο με καμπίνες για τους μαθητές και καθηγητές.
6. Κατηγορία καταλύματος: Κατά προτίμηση 4 αστέρων. Διαμονή για τέσσερις
διανυκτερεύσεις σε τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινο για τους
συνοδούς
7. Διανυκτερεύσεις: 2 Χανιά, 2 Ηράκλειο και 2 στο πλοίο.
8. Διατροφή: Πρωινό με πλήρη μπουφέ και με ή χωρίς ένα γεύμα (να συμπεριλαμβάνονται στην
προσφερόμενη τιμή)
9. Μετακινήσεις: Με λεωφορείο από Σέρβια-Πειραιά, πλοίο Πειραιά –Χανιά ή Ηράκλειο, με
πλοίο Ηράκλειο ή Χανιά – Πειραιάς, με λεωφορείο Πειραιάς - Σέρβια
Μετακινήσεις με λεωφορείο στην Κρήτη , στα Χανιά, , Ρέθυμνο – Ηράκλειο, Κνωσό,
Αρχαιολ. Μουσείο, Ενυδρείο, μετακινήσεις εντός των πόλεων για την ψυχαγωγία των
μαθητών.
10) Ασφάλιση: α) Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής και επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή
για μαθητές και εκπαιδευτικούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ασφαλιστήριο αστικής
ευθύνης, δελτίο τεχνικού ελέγχου, δίπλωμα οδήγησης, ειδικό σήμα λειτουργίας)

β) Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση για κάλυψη εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας
11) Μαζί με την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει
ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
13) Κόστος επίσκεψης:
α) ΣΥΝΟΛΙΚΟ – ΤΕΛΙΚΟ - ΚΟΣΤΟΣ της εκδρομής, συμπεριλαμβανομένων όλων
των τυχόν κρατήσεων, φόρων, διοδίων ανά μαθητή και του Φ.Π.Α.
β) Το κόστος ανά μαθητή και εκπαιδευτικό (ακόμη και αν είναι μηδενικό).
14) Ουδεμία επιβάρυνση ή αύξηση λόγω επανεκτίμησης της προσφοράς επιτρέπεται μετά την
κατάθεση της προσφοράς.
15) Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαραίτητου αριθμού μαθητών, ανωτέρας βίας ή διαταγής
το σχολείο έχει δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής χωρίς περαιτέρω αποζημίωση του
ταξιδιωτικού γραφείου
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1η Δόση, με την έναρξη της συμφωνίας, ποσό 35% επί της συνολικής αξίας της εκδρομής
2η Δόση 30-3-2020, ποσό 35% επί της συνολικής αξίας της εκδρομής
3η Δόση, μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής, ποσό 30% επί της συνολικής αξίας της εκδρομής
Οποιαδήποτε μη εκτελεσθείσα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από
το ποσό της εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής
Οι κλειστές προσφορές να κατατεθούν στη Διεύθυνση του σχολείου μέχρι τη Παρασκευή 171-2020 και ώρα 12.00 π.μ. σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση ΕΠΑ.Λ Σερβίων Σέρβια
Κοζάνης, Τ.Κ 50500. Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Διευθυντή του
ΕΠΑ.Λ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

