Βαθμός Ασφαλείας………………
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ
& ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ Π.Δ & Γ.Δ
ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Γ/ΝΖ Β/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Ν. ΚΟΕΑΝΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΡΒΗΩΝ

έρβια, 31-10-2019
Αριθ. Πρωτ. 655

Γ/ΝΖ : 28Ης ΟΚΤΩΒΡΘΟΥ 24β
Σ.Κ. : 50 500 ΣΕΡΒΘΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : ΚΟΥΡΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΘΑ
ΣΖΛΔΦΩΝΟ : 2464021586
FAX : 2464024400

Θέμα : Πξνζθνξέο γηα ηελ πελζήκεξε ζρνιηθή εθδξνκή ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ εξβίσλ.
Σν Γενικό Λύκειο επβίυν, ζύκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απόθαζε 33152/ΓΓ4/ (ΦΔΚ 681/2017),
δηνξγαλώλεη πνιπήκεξε εθδξνκή γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ θαη πξνβαίλεη ζε
κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε ποιοηικά κπιηήπια γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Οη πξνζθνξέο ησλ
ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
Δκδπομή Δξυηεπικού:
Α. ΠΡΟΟΡΙΜΟ: Ιηαλία ή Παπίζι ή Ππάγα-Βιέννη-Βοςδαπέζηη
ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΩ- μόνο με AEGEAN (με ημιδιαηποθή)
1. Πξνηεηλόκελνο ηξόπνο κεηαθίλεζεο:
Μεηάβαζη
α. Οδικώρ: έπβια – Θεζζαλονίκη
β. Αεποποπικώρ: Θεζζαλονίκη – Πληζιέζηεπο ζηον πποοπιζμό και
πποζθοπόηεπο οικονομικά αεποδπόμιο
Δπιζηποθή
α. Αεποποπικώρ: Πληζιέζηεπο ζηον πποοπιζμό και πποζθοπόηεπο οικονομικά
αεποδπόμιο – Θεζζαλονίκη
β. Οδικώρ : Θεζζαλονίκη – έπβια
2. Γηάξθεηα : 7 ημέπερ (6 διανςκηεπεύζειρ)
3. Πξόγξακκα:
ε κάθε πεπίπηυζη ηο ππόγπαμμα θα ζςνδιαμοπθυθεί ζε ζςνεννόηζη ηος
ζσολείος με ηο Ππακηοπείο.
4. πλνιηθά άηνκα: 44 (40 καζεηέο θαη 3-4 ζπλνδνί θαζεγεηέο).
5. Πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκήο: από
Γεςηέπα 16 Μαπηίος έυρ Κςπιακή 22
Μαπηίος 2019.
Δκδπομή Δζυηεπικού:
Β. ΠΡΟΟΡΙΜΟ: ΚΡΗΣΗ
1. Πξνηεηλόκελνο ηξόπνο κεηαθίλεζεο
ΜΔΣΑΒΑΗ: Αεξνπιάλν (Θεζζαινλίθε-Ηξάθιεην
ηεο Κξήηεο )
ΔΠΙΣΡΟΦΗ:

Αεξνπιάλν: από ην αεξνδξόκην «Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Χαλίσλ -Ισάλλεο
Γαζθαινγηάλλεο» ησλ Χαλίσλ ζην αεξνδξόκην «Μαθεδνλία» ηεο Θεζζαινλίθεο.
ε κάθε πεπίπηυζη ηο ππόγπαμμα θα ζςνδιαμοπθυθεί ζε ζςνεννόηζη ηος
ζσολείος με ηο Ππακηοπείο.
2. Πξνζθεξόκελε ζπλνιηθή ηηκή θαη’ άηνκν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ
ελδερόκελσλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ Φ.Π.Α., κε αθξηβείο νλνκαζίεο ησλ πξνηεηλόκελσλ
μελνδνρείσλ θαη ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο ηνπο θαη κε επηβεβαίσζε όηη όινη νη
θνηλόρξεζηνη ρώξνη ηνπο ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ζε
πιήξε ιεηηνπξγία (απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο ζσζηήο δηακνλήο, θαζαξηόηεηα,
ζέξκαλζε, δεζηό λεξό, Wi-Fi θ.ι.π.).
3. Ξελνδνρεία ηνπιάρηζηνλ 4 (ηεζζάξσλ) αζηέξσλ, ηα νπνία ζα βξίζθνληαη κέζα
ζηελ πόιε ή ζε αθηίλα έσο 3 ρηιηόκεηξα από ην θέληξν ηεο πόιεο θαη ζα αλαθέξνληαη
ζαθώο ηα νλόκαηα θαη ε δηεύζπλζή ηνπο (ηόπνο θαη ηζηνζειίδα).
4. Πξσηλό θαη δείπλν θαζεκεξηλά εληόο μελνδνρείνπ ζε πιήξε κπνπθέ απεξηόξηζηεο
πνζόηεηαο ή πξσηλό θαη δείπλν ζε επηιεγκέλα εζηηαηόξηα.
5. Πνιπηειέο θιηκαηηδόκελν ιεσθνξείν, ην νπνίν ζα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο
(ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, δειηίν θαηαιιειόηεηαο, ΚΣΔΟ, δώλεο
αζθαιείαο θ.ιπ.) θαη ζα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ θαζ’ όιε ηε
δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο (όιν ην 24σξν) κε δύο έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο νδεγνύο.
6. Ξελάγεζε ζηηο πεξηνρέο επηζθέςεσλ θαη ζηα κνπζεία κε εγθεθξηκέλν (επίζεκν)
ειιελόθσλν μελαγό. 7. Οι εκδπομείρ δε ζςμμεηέσοςν ζε διόδια, θόποςρ ειζόδος
και παπαμονήρ ζηιρ πόλειρ ούηε θα επιβαπςνθούν από διαθοπέρ πος θα
πποκύτοςν ζηο μέλλον ζε πεπίπηυζη αναηίμηζηρ ηυν ειζιηηπίυν.
8. Γσξεάλ θάιπςε ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ θαη δπλαηόηεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ
εηζηηεξίνπ ηνπ αξρεγνύ ή θάπνηνπ ζπλνδνύ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ (όπσο απηό είλαη
θαζνξηζκέλν ζην Πξαθηηθό ηνπ ρνιείνπ) συπίρ επιπλέον επιβάπςνζη.
9. Αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ.
10. Παξάδνζε «πκβνιαίνπ αζηηθήο επζύλεο Σνπξηζηηθνύ γξαθείνπ» ζηελ
πξνζθνξά θαη ππεύζπλε δήισζε θαηνρήο ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο ελ ηζρύ.
11. Πξνζθνξά αεξνπνξηθώλ εηζηηήξησλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο καζεηώλ ή
θαζεγεηώλ.
12. Οη αμηνινγηθέο παξάκεηξνη πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ αλάζεζε ηεο εθδξνκήο είλαη
νη εμήο:
• Η γεληθή ηηκή αλά καζεηή.
• Η απόζηαζε ησλ μελνδνρείσλ από ην θέληξν ησλ πόιεσλ.
• Η ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ιεσθνξείσλ.
• Η 24σξε δηάζεζε ησλ ιεσθνξείσλ.
• Οη πξνδηαγξαθέο πξσηλνύ θαη γεύκαηνο.
• Η παξνπζία μελαγνύ.
• Η ππνρξέσζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ λα αθνινπζήζεη ην πξόγξακκα πνπ ζα
ζπληάμεη κε ην ζρνιείν.
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ ζα θαηαηεζνύλ ηδηνρείξσο (απηνπξνζώπσο ή courier) ζην
γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ Λπθείνπ ζηηο 7/11/2019 θαη ώξα 12:00 κ. κ. θαη ζα
αλνηρηνύλ ηελ ίδηα εκέξα ζηηο 12.30κ.κ. Ο δηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο κε
πνηνηηθά θξηηήξηα θαη ε θαηαθύξσζή ηνπ ζα γίλεη κεηά από απόθαζε ηεο

Γηεπζύληξηαο ηνπ Λπθείνπ θαη πξόηαζε ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ, εθπξνζώπσλ ησλ
καζεηώλ θαη ηνπ εθπξνζώπνπ ησλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ.
Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο
ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο ρσξίο απνδεκίσζε ζην
Σνπξηζηηθό Γξαθείν.
Οπνηαδήπνηε κε εθηειεζηέα ππνρξέσζε από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα παξαθξαηεζεί
από ην πνζό ηεο εμόθιεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο.
Η Γιεςθύνηπια
Αθαναζία Κοςπελή

