ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΠΕΡ. Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η Σ. ΕΛΛΑΔΑ
Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ
1ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ
36100 ΚΑΡΠΕΝΗΙ

Καρπενήσι 14/02/ 2020
Αριθ. Πρωτ. : 58
 Προς

Σουριστικά Γραφεία της χώρας
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ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκδρομή μαθητών του 1 ου Γυμνασίου
Καρπενησίου, ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου .
ΦΕΣ. : Τ.Α. 20883/ ΓΔ4/ 12-02-2020 ( ΥΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020)
ύμφωνα με την Τ.Α. 20883/ ΓΔ4/ 12-02-2020 ( ΥΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020) το 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου μέσω
της Δ/ντριας κ. Ιγνατίου Θεοδώρας, και το ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου μέσω του Δ/ντη κ. Σσιγαρίδα Δημήτριου
προσκαλεί τα Σουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την τριήμερη εκδρομή των
μαθητών των σχολείων τους στην Κέρκυρα.
Προορισμός :Κέρκυρα .
Φρόνος πραγματοποίησης : Από 2 Απριλίου 2020 έως και 4 Απριλίου 2020 .
Αριθμός συμμετεχόντων : Ο αριθμός των μαθητών που θα συμμετάσχουν είναι πενήντα οκτώ (58) από
το 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου και τρεις (3) από το ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου. Θα συνοδεύσουν Δύο (2)
καθηγήτριες και ένας (1) καθηγητής από το 1 ο Γυμνάσιο Καρπενησίου, και Δύο (2) καθηγητές και μία (1)
καθηγήτρια από το ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου.

Α. Παροχές που ζητούνται
Μεταφορικό μέσο
Λεωφορείο για τη μεταφορά των μαθητών από το Καρπενήσι προς την Κέρκυρα καθώς και για τις
τοπικές μετακινήσεις. Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές
(έλεγχος ΚΣΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή
κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενο) καθώς και να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τις ασφαλείς
μετακινήσεις των μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειρος οδηγός).
Σο τουριστικό γραφείο υποχρεούται να καταθέσει:
α) Ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΣ.
β) Τποχρεωτική ασφάλιση αστικής και επαγγελματικής ευθύνης του διοργανωτή
γ) Πρόσθετη ασφάλεια που θα καλύπτει τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές σε
περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας

Β. Λοιπές υπηρεσίες :
1. Ξενοδοχείο τριών τουλάχιστον αστέρων με πρωινό. Σρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές -τριες
και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. Σο ξενοδοχείο πρέπει να έχει σε επιφυλακή γιατρό
για κάθε περίπτωση ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.
2.Εκπρόσωπος του πρακτορείου πρέπει να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους συνοδούς
καθηγητές.
3.την προσφορά πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή,
όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία , καθώς και πρόσθετη υποχρεωτική ασφάλιση για περίπτωση
ατυχήματος ή ασθενείας μαθητή ή συνοδού καθηγητή

4.Σην αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του
συμβολαίου από τη μεριά του με το ποσό των 1000 ευρώ που θα δοθεί στο πρακτορείο μετά το
πέρας της εκδρομής.
5.την προσφορά θα υπάρχει δέσμευση του πρακτορείου για την περίπτωση που δεν θα
πραγματοποιηθεί η εκδρομή λόγω ανώτερης βίας (κακοκαιρία, εκλογές κλπ). .την περίπτωση
αυτή θα επιστραφούν τα χρήματα στους μαθητές.
6.την προσφορά πρέπει να περιλαμβάνεται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου του
ΥΠΑ ) της εκδρομής αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά . Σο πρακτορείο θα εκδώσει
αποδείξεις για τη δαπάνη που θα αντιστοιχεί σε κάθε μαθητή χωριστά. Οποιαδήποτε έκπτωση
θα γίνει στην τελική τιμή και δεν θα γίνει χρήση εισιτηρίων free (πλην αυτών που αφορούν
τους καθηγητές).
7.Σα εισιτήρια και η διαμονή των συνοδών καθηγητών είναι δωρεάν.
8.Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση 25% με την υπογραφή
του συμφωνητικού, η δεύτερη 25 % θα δοθεί 15 ημέρες αργότερα και η τρίτη δόση, από την
οποία θα παρακρατηθεί το ποσό των 1000 ευρώ που αναφέρεται στην παράγραφο 4, μια
εβδομάδα πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής.
9. Εάν κάποιος μαθητής για λόγους ανώτερης βίας (ασθένεια κλπ) δεν μπορέσει να πάρει μέρος
στην εκδρομή, τα χρήματα που αναλογούν να μην παρακρατηθούν ή να επιστραφούν αν έχουν
παρακρατηθεί.
10. Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα και υπεύθυνη
δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ στο φάκελο
της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραίτητα CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc
ή pdf) ή να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να είναι εύκολη η ανάρτηση στο
διαδίκτυο.
11. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο για να γίνουν αποδεκτές.

Β. Πρόγραμμα εκδρομής
ΠΕΜΠΣΗ 02/04/2020
06:00 Ανασώπηζη.
12:00 Άθιξη ζηην Ηγοςμενίηζα.
12:30 Ανασώπηζη για Κέπκςπα με ηο πλοίο
15:00 Άθιξη ζηην Κέπκςπα, ηακηοποίηζη ζηο ξενοδοσείο, ξεκούπαζη
20.00 ςμμεηοσή ζηην εκδήλωζη ςποδοσήρ ηων ζσολείων ζηο Δημοηικό θέαηπο Κέπκςπαρ
12.00 Επιζηποθή ζηο Ξενοδοσείο -Διανςκηέπεςζη
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 03/04/2020
07.30 Πρωινό στο ξενοδοχείο
09:00 -15.00 υμμετοχή στο κύριο μέρος του φεστιβάλ
16.00 Επιστροφή στο Ξενοδοχείο -Ανάπαυση.
08.00 υμμετοχή στην εκδήλωση ραδιοφωνικών σταθμών.
12.00 Επιστροφή στο Ξενοδοχείο -Διανυκτέρευση
ΑΒΒΑΣΟ 04/04/2020
08:00 Πρωινό στο ξενοδοχείο
09:30 υμμετοχή στην τελετή βράβευσης του διαγωνισμού.
15:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο-Διανυκτέρευση.
13.30 Επίσκεψη σε ιστορικά αξιοθέατα της πόλης
16.00 Αναχώρηση για Καρπενήσι

10.00 Άφιξη στο Καρπενήσι

H κατάθεση των προσφορών θα γίνει στο 1 ο Γυμνάσιο Καρπενησίου μέχρι και της 21 Υεβρουαρίου
2020, ώρα 10.00.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την Παρασκευή 21
Υεβρουαρίου 2020 και ώρα 12.00, στο 1 ο Γυμνάσιο Καρπενησίου. Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να
ζητήσει οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση από τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Η Διευθύντρια

Ο Διευθυντής του ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου

Ιγνατίου Θεοδώρα
Σσιγαρίδας Δημήτριος

