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Ππορ Σοςπιζηικά Γπαθεία
Πρόζκληζη Ενδιαθέρονηος για διοργάνωζη πενθήμερης εκδρομής ηης Γ΄ Λσκείοσ
ηοσ ΕΠΑΛ Σιάηιζηας.
Σν ΔΠΑ.Λ. ηάηηζηαο «Αλαζηάζηνο Σζίπνο», δηνξγαλώλεη πεληαήκεξε εθπαηδεπηηθή
εθδξνκή ζηελ Κέξθπξα από 06/04/2020 έσο 10/04/2020. Γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο
εθδξνκήο πξνβαίλνπκε ζε Μεηνδνηηθό Γηαγσληζκό κε πνηνηηθά θξηηήξηα από εγθεθξηκέλα
θαη λόκηκα ηνπξηζηηθά γξαθεία.
Οη πξνζθνξέο ησλ Σνπξηζηηθώλ Γξαθείσλ ζα γίλνπλ κε ηα πην θάησ ζηνηρεία θαη
απαηηήζεηο:
1. Πποοπιζμόρ: Κέξθπξα.
2. Ημεπομηνία: 06 έωρ 10 Αππιλίος 2020
3. ςνολικόρ απιθμόρ αηόμων: 42 (± 2) μαθηηέρ θαη 3 ζπλνδνί θαζεγεηέο. Γεληθό
ύλνιν: 45 (± 2) άηομα
4. Μεηαθοπικό μέζο: Λεσθνξείν θαη θαξάβη (ηάηηζηα – Ζγνπκελίηζα - Κέξθπξα) θαη
επηζηξνθή κε θαξάβη θαη ιεσθνξείν (Κέξθπξα – Ζγνπκελίηζα – Γηάλλελα Νεάπνιε - ηάηηζηα).
5. Να αλαθέξεηαη ε ηελική ζςνολική ηιμή κεηαθίλεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ
ησλ ηςσόν κπαηήζεων, ηνπ θόπος διανςκηέπεςζηρ θαη ηνπ ΦΠΑ θαζώο θαη ε ηηκή
αλά καζεηή.
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6. Ο δηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο κε ποιοηικά κπιηήπια επιλογήρ. Μαδί κε ηελ
πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη θαη ε ππεύζπλε δήισζε εηδηθνύ ζήκαηνο
ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ.
7. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ ζα θαηαηεζνύλ ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑΛ
ηάηηζηαο κέρξη ηηο 06 Φεβποςαπίος 2020 και ώπα 11.30 π.μ.
8. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρζνύλ παξνπζία όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηηο 06
Φεβποςαπίος 2020 και ώπα 11.30 π.μ ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑΛ
ηάηηζηαο.
9. Ζ θαηαθύξσζε ζα γίλεη κεηά από ζπλαπόθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑΛ ηάηηζηαο
θαη κεηά από πξόηαζε ησλ ππεπζύλσλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ παξνπζία εθπξνζώπσλ
ησλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ θαη ησλ καζεηώλ.
10. Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο
ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο ρσξίο λα
απνδεκηώζνπλ ην Σνπξηζηηθό Γξαθείν.
ηην ανωηέπω πποζθοπά θα ππέπει να πεπιλαμβάνονηαι:
1. Πνιπηειέο θιηκαηηδόκελν πνύικαλ (ρσξεηηθόηεηαο ηοςλάσιζηον 50 θέζεων) πνπ λα
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θαηαιιειόηεηαο ΚΣΔΟ, δώλεο αζθαιείαο θ.ιπ.) λα είλαη δε ζηελ απνθιεηζηηθή
δηάζεζε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο κε έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο νδεγνύο.
2. Ξελνδνρεία ηνπιάρηζηνλ 4 αζηέξσλ με ημιδιαηποθή ζην ρώξν ηνπ μελνδνρείνπ.
3. Σέζζεξηο δηαλπθηεξεύζεηο ζε ηξίθιηλα θαη ηεηξάθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη
κνλόθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο με ημιδιαηποθή.
4. Γσξεάλ ζπκκεηνρή ζπλνδώλ θαζεγεηώλ (3 ζπλνδνί θαζεγεηέο)
5. Αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ.
6. Γσξεάλ κεηαθίλεζε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο καζεηώλ ή θαζεγεηώλ.
7. Παξάδνζε ζπκβνιαίνπ αζηηθήο επζύλεο Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ ζηελ πξνζθνξά.
8. Οη εθδξνκείο δελ ζπκκεηέρνπλ ζε δηόδηα θαη ιηκεληθνύο θόξνπο, νύηε ζα
επηβαξπλζνύλ από δηαθνξέο πνπ ζα πξνθύςνπλ ζην κέιινλ ζε πεξίπησζε
αλαηίκεζεο ησλ εηζηηεξίσλ.
9. Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε γξαπηή δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε
ηελ εθδξνκή από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ ζα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ.

Αξιόλογερ παπάμεηποι πος θα επηπεάζοςν ηην ανάθεζη ηηρ εκδπομήρ ζηο Σοςπιζηικό
Γπαθείο
1. Η γενική ηιμή ανά μαθηηή (κε εκηδηαηξνθή)
2. Ζ ποιόηηηα ηνπ μελνδνρείνπ
3. Η ολοήμεπη και αποκλειζηική διάθεζη ηος λεωθοπείος
4. Τπνρξέσζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ λα αθνινπζήζεη ην πξόγξακκα πνπ ζα ζπληάμεη
ην ζρνιείν.
5. Ζ παξνπζία ζςνοδού ηνπ Γξαθείνπ θαη ξεναγού θαζ΄όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο.
6. Σν ζρνιείν ζα επηιέμεη ηελ πξνζθνξά πνπ ζα εγγπάηαη ηελ ΚΑΛΤΣΕΡΗ και
ΑΦΑΛΕΣΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ηηρ εκδπομήρ και θα είναι η πιο ΠΡΟΙΣΗ ζηιρ ηιμέρ.
Σπόπορ πληπωμήρ:
πλνιηθή αμία: Μαζεηέο 42 x ……..€ = …………….€.
• 1η ΔΟΗ (20-02-2020): 35% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο εθδξνκήο .
• 2η ΔΟΗ (20-03-2018): 35% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο εθδξνκήο.
• Εξόθληζη (11-04-2020): Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο: ΠΟΟ 30% επί ηεο
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο εθδξνκήο.
Οπνηαδήπνηε κε εθηειεζηέα ππνρξέσζε από ην Σνπξηζηηθό Γξαθείν ζα παξαθξαηεζεί
από ην πνζό ηεο εμόθιεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο.

Πποηεινόμενο ππόγπαμμα εκδπομήρ:
1η ημέπα Αλαρώξεζε από ηάηηζηα 8:30 π.κ., θαη κεηά ηηο απαξαίηεηεο ζηάζεηο άθημε ζηελ
Ζγνπκελίηζα. Μεηάβαζε αθηνπιντθώο ζηελ Κέξθπξα. Ξελάγεζε ζην Κάζηξν ηεο πόιεο
ειεύζεξνο ρξόλνο γηα γεύκα. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, δείπλν θαη λπρηεξηλή
πεξηήγεζε ζηελ πόιε. Γηαλπθηέξεπζε.
2η ημέπα Πξσηλό. Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν, επίζθεςε ζην Παλεπηζηήκην Ηνλίνπ, ζην
Μνπζείν Αζηαηηθήο Σέρλεο θαη ζην Ναό ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα
γεύκα. Απνγεπκαηηλή πεξηήγεζε ζην Μνλ Ρεπό. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν.
Νπρηεξηλή πεξηήγεζε ζηελ πόιε. Γηαλπθηέξεπζε.

3η ημέπα Πξσηλό. Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν γηα ηελ Παιαηνθαζηξίηζα. Δπηζηξνθή
θαη επίζθεςε ζην Καλόλη, ηελ Παλαγία ηε Βιαρεξλώλ θαη ην Πνληηθνλήζη. Ξελάγεζε ζην
θέληξν ηεο πόιεο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Νπρηεξηλή πεξηήγεζε ζηελ πόιε.
Γηαλπθηέξεπζε.
4η ημέπα Πξσηλό. Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν θαη επίζθεςε ζηνλ ηάθν ηνπ
Καπνδίζηξηα θαη ζην Αρίιιεην. Σειεπηαία πεξηήγεζε θαη γεύκα ζην θέληξν ηεο πόιεο.
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Νπρηεξηλή δηαζθέδαζε. Γηαλπθηέξεπζε.
5η ημέπα Πξσηλό. Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν γηα ην ιηκάλη, αλαρώξεζε γηα
Ζγνπκελίηζα. Άθημε ην κεζεκέξη ζηα Γηάλλελα. Ξελάγεζε ζην Κάζηξν ηεο πόιεο
ειεύζεξνο ρξόλνο γηα γεύκα. Δπηζηξνθή κεηά από ζηάζε ζηε Νεάπνιε ζηε ηάηηζηα.

Γηα ην ΔΠΑ.Λ. ηάηηζηαο

Ο Γηεπζπληήο

Μαξγαξηηεο Κσλζηαληίλνο
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