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ΠΡΟ
ΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΗ ΧΩΡΑ
(ΜΕΩ ΣΗ Δ.Δ.Ε Ν.ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ)

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Σο 1ο ΕΠΑΛ ΔΤΣΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΑ ςε ςφμπραξθ με το ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΑ
προκθρφςςει πρόχειρο διαγωνιςμό ςτα πλαίςια τθσ 33120/ΓΔ4/28-02-2017 απόφαςησ
του ΤΠ.Π.Ε.Θ (ΦΕΚ 681/τ.Β./06-03-2017) “Εκδρομζσ-Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ
μακθτϊν και μακθτριϊν Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν χολείων Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ” για τθν διοργάνωςθ τετραιμερθσ (04)
εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ ςτθν ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ από ΠΕΜΠΣΗ 02-04-2020 ζωσ ΚΤΡΙΑΚΗ
05-04-2020.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
1. ΧΡΟΝΟ: Αναχϊρθςθ από το 1ο ΕΠΑΛ ΔΤΣΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΑ τθν ΠΕΜΠΣΗ 2
ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2020 και ϊρα 08:00. Επιςτροφι τθν ΚΤΡΙΑΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΤ και ϊρα
21:00.
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2. ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ: ΔΕΚΑ ΣΕΕΡΙ(14) (9 ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 5 ΚΟΡΙΣΙΑ )
3. ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ: ΔΤΟ (02)
4. ΣΟΠΟ ΕΠΙΚΕΨΗ: ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ζνα λεωφορείο ςτθ διάκεςθ των μακθτϊν από τισ 08:00 τθν ΠΕΜΠΣΗ 02-04-2020 από
το 1ο ΕΠΑΛ ΔΤΣ.ΦΡΑΓΚΙΣΑ για ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ μζχρι και τθν επιςτροφι των μακθτϊν
ςτο ςχολείο τθ ΚΤΡΙΑΚΗ 05-04-2020 και ϊρα 21:00 και Ξενοδοχείο για τρείσ(03)
διανυκτερεφςεισ με πρωινό.

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΤΝΣΑΙ
1. Σο λεωφορείο κα είναι ςτθ διάκεςθ των μακθτϊν τισ ϊρεσ που αναφζρονται
ςτο αντικείμενο του διαγωνιςμοφ.
2. Σο τουριςτικό γραφείο μαηί με τθν προςφορά που κα υποβάλλει ςτο ςχολείο
για να αναλάβει τθν μεταφορά των μακθτϊν, υποχρεοφται να κατακζςει το
Ειδικό ιμα Λειτουργίασ του ΕΟΣ το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ.
3. Πρζπει να υπάρχουν απαραιτιτωσ ςτο λεωφορείο το προβλεπόμενο ςτο άρκρο
13 Ν.711/ 77 δελτίο απογραφισ και το δελτίο τεχνικοφ ελζγχου από το οικείο
ΚΣΕΟ. Σο λεωφορείο επίςθσ να διακζτει κλιματιςμό, μουςικι, μικροφωνικι
εγκατάςταςθ, φαρμακείο, ηϊνεσ αςφαλείασ και να πλθροί τισ νόμιμεσ
προχποκζςεισ κυκλοφορίασ.
4. Τποχρεωτικι αςφάλιςθ αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ του διοργανωτι
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Σο ταξιδιωτικό γραφείο υποχρεοφται να
επιςυνάψει ςτθν προςφορά το ςχετικό αςφαλιςτιριο.
5. Πρόςκετθ αςφάλεια που κα καλφπτει τουσ μακθτζσ και τουσ ςυνοδοφσ
κακθγθτζσ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ. Σο ταξιδιωτικό γραφείο
υποχρεοφται να επιςυνάψει το ομαδικό αςφαλιςτιριο(ονομαςτικό για κάκε
μακθτι).
6. Κατάλυμα: Ξενοδοχείο τριϊν (03) ι τεςςάρων (04) αςτζρων για τρείσ (03)
διανυκτερεφςεισ ςτθ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Σο ξενοδοχείο να εξαςφαλίηει πρωινό
μπουφζ ςτουσ μακθτζσ και ςτουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ. Σα δωμάτια να είναι
δίκλινα, τρίκλινα ι τετράκλινα. Σθν θμζρα υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ ο
μειοδότθσ κα φζρει ΓΡΑΠΣΗ επιβεβαίωςθ του ξενοδοχείου ότι διακζτει τον
απαιτοφμενο αρικμό δωματίων και μια εβδομάδα πριν τθν αναχϊρθςθ, πρζπει
να ζχει το ςχολείο τουσ αρικμοφσ των δωματίων για να γίνει θ κατανομι των
μακθτϊν ςτα δωμάτια τουσ.
7. τθν προςφορά κα αναφζρεται το ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκδρομισ κακϊσ και το
κόςτοσ ανά μακθτι μαηί με το Φ.Π.Α.
8. Διλωςθ του ακριβοφσ ποςοφ προκαταβολισ που είναι απαιτθτό με τθν
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. «Η προκαταβολι που απαιτεί θ επιχείρθςθ ςε
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περίπτωςθ που μασ ανατεκεί θ διεξαγωγι τθσ εκδρομισ ανζρχεται ςτο ποςό
των ……………………...ευρϊ».
9. Σο ςχολείο κα επιλζξει τθν καταλλθλότερθ προςφορά με κριτιρια οικονομικά,
ποιοτικά, αςφάλειασ.

Οι ςχετικζσ προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν ςτο γραφείο του Διευκυντι του
χολείου μζχρι τθν ΣΕΣΑΡΣΗ 12/2/2020 και ϊρα 12:00 ςε κλειςτοφσ φακζλουσ που κα
φζρουν εντφπωσ ι με ςφραγίδα τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ και τθν ζνδειξθ
«Προςφορά για τθν τετραιμερθ εκδρομι των μακθτϊν του ΕΠΑ.Λ Δυτ. Φραγκίςτασ
ςτθν ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ».
Οι εμπρόκεςμεσ προςφορζσ που κα κατατεκοφν κα ανοιχτοφν ενϊπιον τθσ επιτροπισ
αξιολόγθςθσ του ςχολείου τθν ΣΕΣΑΡΣΗ 12/2/2020 και ϊρα 13:00. Η επιτροπι
διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει οποιαδιποτε γραπτι διευκρίνθςθ από τα τουριςτικά
γραφεία που κα εκδθλϊςουν ενδιαφζρον. Ενςτάςεισ κατά τθσ επιλογισ κα γίνονται
δεκτζσ μζχρι τθν ΔΕΤΣΕΡΑ 17/2/2020 και ϊρα 12:00.

Σο πρόγραμμα τησ εκδρομήσ είναι το ακόλουθο:
ΠΕΜΠΣΗ:02-04-2020
Αναχϊρθςθ ςτισ 08:00. Ενδιάμεςεσ ςτάςεισ ςτθ Λαμία και ςτθ Λάριςα. Άφιξθ αργά το
απόγευμα και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Βόλτα πλατεία Αριςτοτζλουσ-Λεωφόροσ
Νίκθσ-Λευκόσ Πφργοσ. Βραδινό γεφμα και επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ.
ΠΑΡΑΚΕΤΗ: 03-04-2020
Πρωινό ςε μπουφζ και ξεκινάμε τθν περιιγθςθ ςτθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ. Θα ξεναγθκοφμε
ςτα κυριότερα ιςτορικά μνθμεία τθσ Νφμφθσ του Θερμαϊκοφ όπωσ ο Λευκόσ Πφργοσ, θ
Ροτόντα, θ Καμάρα ( Αψίδα του Γαλζριου ) , τα βυηαντινά τείχθ, τον πολιοφχο τθσ πόλθσ Άγιο
Δθμιτριο με τθν κρφπτθ του και το αρχαιολογικό μουςείο τθσ πόλθσ όπου μεταξφ άλλων
φυλάςςονται τα ανεκτίμθτθσ ιςτορικισ αξίασ κτερίςματα από τισ αναςκαφζσ ςτουσ τάφουσ τθσ
Βεργίνασ. Θα επιςκεφκοφμε τα κάςτρα ςτθν Άνω πόλθ που διαςϊκθκε από τθν πυρκαγιά του
1917, για να καυμάςουμε πανοραμικά τθν πόλθ με τον Θερμαϊκό κόλπο. Αργά το απόγευμα
επιςτρζφουμε ςτο ξενοδοχείο για ξεκοφραςθ. Δείπνο και το βράδυ ακολουκεί ομαδικι
διαςκζδαςθ.

ΑΒΒΑΣΟ: 04-04-2020
Πρωινό ςε μπουφζ και επίςκεψθ ςτο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο
Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ , που είναι το ςθμαντικότερο τεχνολογικό μουςείο ςτθν Ελλάδα
όπου κα δοφμε το ψθφιακό πλανθτάριο και τον προςομοιωτι πραγματικότθτα.
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ΚΤΡΙΑΚΗ : 05-04-2020
Πρωινό ςε μπουφζ και μια τελευταία βόλτα ςτθν παραλία. Αναχϊρθςθ με ενδιάμεςεσ
ςτάςεισ Λάριςα και Λαμία. Άφιξθ ςτθ Δυτ. Φραγκίςτα περίπου ςτισ 9 το βράδυ.

Ο Διευκυντισ του ΕΠΑΛ Δ.
Φραγκίςτασ
Λάμπροσ Καραγκοφνθσ

Η Διευκφντρια του Γυμναςίου Δ.
Φραγκίςτασ
Αργυρϊ Γαλάτθ
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