Καρπενιςι, 07 Απριλίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΠΕΡ. Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η Σ. ΕΛΛΑΔΑ
Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ
36100 ΚΑΡΠΕΝΗΙ

Αρικ. Πρωτ.: 451
Προσ

Σουριςτικά Γραφεία τθσ χϊρασ



Τπεφκυνοσ : Ροδοκζα Καρφι
Σθλ. 22370 – 23130
mail@1epal-karpen.eyr.sch.gr
ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν οργάνωςθ τετραιμερθσ εκπαιδευτικισ
επίςκεψθσ ςτο πλαίςιο εγκεκριμζνων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων ςτο
Ναφπλιο ομάδασ μακθτϊν τθσ Β τάξθσ 1ου ΕΠΑΛ Καρπενθςίου»
ΧΕΣ.:Τ.Α. 20883/ Γ4/12-02-2020 ( ΦΕΚ 456/τ.Β’/ 13-02-2020).
φμφωνα με τθν 20883/Γ4/12-02-2020 Τ.Α. (ΦΕΚ 456/τ.Β’/13-02-2020), το 1ο ΕΠΑΛ Καρπενθςίου,
μζςω τθσ Διευκφντριασ Καρφι Ροδοκζασ, προςκαλεί τα Σουριςτικά Γραφεία τθσ χϊρασ να εκδθλϊςουν
ενδιαφζρον για τθ διοργάνωςθ τετραιμερθσ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ ςτο πλαίςιο εγκεκριμζνων
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων ομάδασ μακθτϊν τθσ Βϋ τάξθσ του 1ου ΕΠΑΛ
Καρπενθςίου.
Προοριςμόσ : Ναφπλιο.
Χρόνοσ πραγματοποίθςθσ : Η επίςκεψθ κα πραγματοποιθκεί από Πζμπτθ 5 Μαΐου 2022 ζωσ Κυριακι 8
Μαΐου 2022.
Αρικμόσ ςυμμετεχόντων : Ο αρικμόσ των μακθτϊν και μακθτριϊν που κα ςυμμετάςχουν ςτθν εκδρομι
είναι είκοςι δφο (22 ).Σθν εκδρομι κα ςυνοδεφςουν δφο (2) εκπαιδευτικοί. Σο γενικό ςφνολο μακθτϊν
και εκπαιδευτικϊν είναι είκοςι τζςςερα (24) άτομα.
Α. Παροχζσ που ηθτοφνται
Μεταφορικό μζςο
Σουριςτικό Λεωφορείο ςτθ διάκεςθ των μακθτϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ και ςε όλεσ τισ
μετακινιςεισ των μακθτϊν. Σο ίδιο λεωφορείο κα χρθςιμοποιθκεί από τθν εκκίνθςθ μζχρι και το πζρασ
τθσ εκδρομισ. Θα πρζπει να τθροφνται όλεσ οι προβλεπόμενεσ από τθ νομοκεςία προδιαγραφζσ (ζλεγχοσ
ΚΣΕΟ, ζγγραφα καταλλθλότθτασ οχιματοσ, επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ, ελαςτικά ςε καλι κατάςταςθ,
πλιρωσ κλιματιηόμενο ) κακϊσ και να πλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ για τισ αςφαλείσ μετακινιςεισ
των μακθτϊν (ηϊνεσ αςφαλείασ, ζμπειροσ οδθγόσ).
Καταλφματα
Ξενοδοχείο 3* ι 4* για τρεισ (03) διανυκτερεφςεισ ςτο Ναφπλιο με βεβαίωςθ από το Ξενοδοχειακό
Επιμελθτιριο Ελλάδοσ ότι το ξενοδοχείο ανικει ςε αυτι τθν κατθγορία. Σο ξενοδοχείο να εξαςφαλίηει
πρωινό ςτουσ μακθτζσ και ςτουσ ςυνοδοφσ. Σα δωμάτια να είναι τρίκλινα ι τετράκλινα για τουσ μακθτζσ
και δφο (2) μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ. Η προςφορά κα πρζπει να περιζχει ρθτι αναφορά ςτο όνομα
του ξενοδοχείου και ςτθν κατθγορία του. Σθν θμζρα υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ, ο μειοδότθσ κα φζρει
γραπτι βεβαίωςθ του ξενοδοχείου ότι διακζτει τον απαιτοφμενο αρικμό δωματίων (μονόκλινα, τρίκλινα,
τετράκλινα ) και κα δοκοφν οι αρικμοί των δωματίων για να γίνει θ κατανομι των μακθτϊν (να γνωρίηει ο
κάκε μακθτισ ςε τι δωμάτιο κα μείνει).
Λοιπζσ υπθρεςίεσ
1. Σο ξενοδοχείο πρζπει να ζχει ςε επιφυλακι γιατρό ςε κάκε περίπτωςθ αςκζνειασ μακθτι ι
ςυνοδοφ κακθγθτι.
2. Εκπρόςωποσ του πρακτορείου πρζπει να μπορεί να είναι ςε επικοινωνία με τουσ ςυνοδοφσ
κακθγθτζσ ςε κάκε χρονικι ςτιγμι.
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3. τθν προςφορά πρζπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτικι Αςφάλιςθ Επαγγελματικισ Αςτικισ
Ευκφνθσ διοργανωτι, όπωσ ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία, κακϊσ και πρόςκετθ υποχρεωτικι
αςφάλιςθ για περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκενείασ μακθτι ι ςυνοδοφ κακθγθτι.
4. τθν προςφορά κα υπάρχει δζςμευςθ του πρακτορείου για τθν περίπτωςθ που δεν κα
πραγματοποιθκεί θ εκδρομι λόγω ανωτζρασ βίασ (κακοκαιρία, εκλογζσ κλπ). τθν περίπτωςθ
αυτι κα επιςτραφοφν τα χριματα ςτουσ μακθτζσ.
5. τθν προςφορά πρζπει να περιλαμβάνεται θ τελικι ςυνολικι τιμι (ςυμπεριλαμβανομζνου του
ΦΠΑ) τθσ εκδρομισ αλλά και θ επιβάρυνςθ ανά μακθτι χωριςτά. Σο πρακτορείο κα εκδϊςει
αποδείξεισ για τθ δαπάνθ που κα αντιςτοιχοφν ςε κάκε μακθτι χωριςτά.
6. Σθν αποδοχι από το πρακτορείο ποινικισ ριτρασ ςε περίπτωςθ ακζτθςθσ των όρων του
ςυμβολαίου από τθ μεριά του με το ποςό των 500 ευρϊ που κα δοκεί ςτο πρακτορείο μετά το
πζρασ τθσ εκδρομισ.
7. Σα ειςιτιρια και θ διαμονι των δφο (2) ςυνοδϊν κακθγθτϊν να είναι δωρεάν.
8. Η καταβολι των χρθμάτων κα γίνει ςε δυο(2) δόςεισ. Η πρϊτθ δόςθ 50% κα δοκεί με τθν
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ και θ δεφτερθ δόςθ, από τθν οποία κα παρακρατθκεί το ποςό των
500€ που αναφζρεται ςτθν παράγραφο , με τθν ζναρξθ τθσ εκδρομισ.
9. Με τθν προςφορά κα κατατεκεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτθτα και υπεφκυνθ διλωςθ
ότι διακζτει το ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο πρζπει να βρίςκεται ςε ιςχφ. το φάκελο τθσ
προςφοράσ πρζπει να υπάρχει απαραίτθτα CD με τθν προςφορά ςε θλεκτρονικι μορφι.
10. Οι προςφορζσ πρζπει να κατατεκοφν ςε κλειςτό φάκελο για να γίνουν αποδεκτζσ. το εξωτερικό
μζροσ του φακζλου κα αναφζρεται «Προςφορά για τθν τετραιμερθ εκπαιδευτικι επίςκεψθ
ομάδασ μακθτϊν τθσ Β τάξθσ 1ου ΕΠΑΛ Καρπενθςίου ςτο Ναφπλιο». Οι προςφορζσ πρζπει να
περιγράφουν αναλυτικά τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ
και τθ ςχετικι νομοκεςία.
11. Κάκε γραφείο κα κατακζςει μια (1) και μόνο προςφορά.
Β. Πρόγραμμα εκδρομισ
Πζμπτθ 05/05/2022:Αναχϊρθςθ από Καρπενιςι ςτισ 07:00 για Ναφπλιο με ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτα Καμζνα
Βοφρλα. Επίςκεψθ ςτθ Διϊρυγα τθσ Κορίνκου. Επίςκεψθ ςτο αρχαίο κζατρο τθσ Επιδαφρου. Άφιξθ ςτο
Ναφπλιο και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ ςτο Ναφπλιο.
Παραςκευι 06/05/2022: Γνωριμία τθσ πόλθσ με επίςκεψθ ςτα αξιοκζατα (Παλαμιδι, Πολεμικό Μουςείο,
Κεντρικι Πλατεία, Δθμαρχείο, Αρχαιολογικό Μουςείο).
άββατο 07/05/2022 : Μετάβαςθ ςτο Πόρτο Χζλι. Εκδρομι ςτισ πζτςεσ. Επιςτροφι και διανυκτζρευςθ
ςτο Ναφπλιο.
Κυριακι 08/05/2022: Εκκλθςιαςμόσ ςτον Άγιο πυρίδωνα. Γφροσ τθσ πόλθσ του Ναυπλίου. Επίςκεψθ ςτισ
Μυκινεσ. Γεφμα και επιςτροφι ςτο Καρπενιςι ςτισ 22:00.
Η κατάκεςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτο 1ο ΕΠΑΛ Καρπενθςίου μζχρι και τθν Σρίτθ 12 Απριλίου
ϊρα 13:00 μ.μ.
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι τθν ίδια μζρα 12/04 και ϊρα
13:30 μ.μ. Η επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει οποιαδιποτε γραπτι διευκρίνιςθ από τα
τουριςτικά γραφεία που κα εκδθλϊςουν ενδιαφζρον
Η Διευκφντρια
Ροδοκζα Καρφι
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