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ΠΡΟΣ
ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
(ΜΕΣΩ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ)
ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το 1oΕΠΑΛ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ σε σύμπραξη με το ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό στα πλαίσια της 33120/ ΓΔ4/28-02-2017
απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 681/τ.Β./06-03-2017) «Εκδρομές–Εκπαιδευτικές
επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» για την διοργάνωση τριήμερης (03)
εκπαιδευτικής επίσκεψης στην ΠΑΤΡΑ, από ΠΕΜΠΤΗ 09-05-2019 έως ΣΑΒΒΑΤΟ 11-052019.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1.ΧΡΟΝΟΣ:Αναχώρηση από το 1ο ΕΠΑΛ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ την ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ
2019 ώρα 08: 00.
Επιστροφή το ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΪΟΥ 2019 και ώρα 22:00.
2.ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑΣ (21) (8 ΕΠΑΛ + 13 ΓΥΜΝΑΣΙΟ )
3.ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:ΔΥΟ (02).
4.ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ: ΠΑΤΡΑ.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ένα λεωφορείο στη διάθεση των μαθητών από τις 08:00 την ΠΕΜΠΤΗ 09-05-2019 έξω
από το 1ο ΕΠΑΛ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ για ΠΑΤΡΑ μέχρι και την επιστροφή των μαθητών στο
Σχολείο το ΣΑΒΒΑΤΟ 11-05-2019 και ώρα 22:00 και Ξενοδοχείο για δύο (02)
διανυκτερεύσεις με πρωινό.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ

1. Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση των μαθητών τις ώρες που αναφέρονται στο
αντικείμενο του διαγωνισμού.
2. Το τουριστικό γραφείο μαζί με την προσφορά που θα υποβάλει στο σχολείο, για να
αναλάβει την μεταφορά των μαθητών, υποχρεούται να καταθέσει το Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας του ΕΟΤ το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
3. Πρέπει να υπάρχουν απαραιτήτως στο λεωφορείο το προβλεπόμενο στο άρθρο 13 Ν.
711/ 77 δελτίο απογραφής και το δελτίο τεχνικού ελέγχου από το οικείο ΚΤΕΟ. Το
λεωφορείο επίσης να διαθέτει κλιματισμό, μουσική, μικροφωνική εγκατάσταση,
φαρμακείο, ζώνες ασφαλείας και να πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας.
4. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης του διοργανωτή σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία. Το ταξιδιωτικό γραφείο υποχρεούται να επισυνάψει στην
προσφορά το σχετικό ασφαλιστήριο.
5.Πρόσθετη ασφάλεια που θα καλύπτει τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές σε
περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας. Το ταξιδιωτικό γραφείο υποχρεούται να
επισυνάψει το ομαδικό ασφαλιστήριο (ονομαστικό για κάθε μαθητή).
6.Κατάλυμα: Ξενοδοχείο τριών (03) ή τεσσάρων (04) αστέρων για δύο (02)
διανυκτερεύσεις στην ΠΑΤΡΑ. Το ξενοδοχείο να εξασφαλίζει πρωινό μπουφέ στους
μαθητές και στους συνοδούς καθηγητές.
Τα δωμάτια να είναι δίκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για
τους συνοδούς καθηγητές.
Την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού ο μειοδότης θα φέρει ΓΡΑΠΤΗ επιβεβαίωση
του ξενοδοχείου ότι διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό δωματίων και μια εβδομάδα πριν
την αναχώρηση πρέπει να έχει το σχολείο τους αριθμούς των δωματίων για να γίνει η
κατανομή των μαθητών στα δωμάτιά τους.
7. Στην προσφορά θα αναφέρεται το συνολικό κόστος της εκδρομής καθώς και το κόστος
ανά μαθητή μαζί με το Φ.Π.Α.
8.Δήλωση του ακριβούς ποσού προκαταβολής που είναι απαιτητό με την υπογραφή του
συμφωνητικού. «Η προκαταβολή που απαιτεί η επιχείρηση σε περίπτωση που μας
ανατεθεί η διεξαγωγή της εκδρομής ανέρχεται στο ποσό των……………ευρώ».
9. Το σχολείο θα επιλέξει την καταλληλότερη προσφορά με κριτήρια οικονομικά,
ποιοτικά, ασφάλειας.
Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου
μέχρι την ΤΡΙΤΗ 09-04-2019 και ώρα 12:00 σε κλειστούς φακέλους που θα φέρουν
εντύπως ή με σφραγίδα τα στοιχεία του προσφέροντος και την ένδειξη « Προσφορά για
την τριήμερη εκδρομή των μαθητών του ΕΠΑ.Λ Δυτ. Φραγκίατας στην Πάτρα >>.
Εκπρόθεσμες προσφορές και αντιπροσφορές δε θα γίνουν δεκτές.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα ανοιχθούν ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης
του σχολείου την ΤΡΙΤΗ 09-04-2019 και ώρα 13:00. Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να
ζητήσει οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση από τα τουριστικά γραφεία που θα
εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Ενστάσεις κατά της επιλογής θα γίνονται δεκτές μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-04-2019 και
ώρα 12:00.
Το πρόγραμμα της εκδρομής είναι το ακόλουθο:
ΠΕΜΠΤΗ:09-05-2019
Αναχώρηση στις 08:00. Ενδιάμεση στάση στο Μεσολόγγι 10:30. Αναχώρηση για Πάτρα.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη και ξενάγηση στο Δημοτικό θέατρο .
Γνωριμία της πόλης. Βραδινό γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10-05-2019

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας. Γεύμα. Το
απόγευμα επίσκεψη στο Ρωμαϊκό ωδείο και την Κινηματογραφική Λέσχη της Πάτρας.
Βραδινό γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11-05-2019
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη και ξενάγηση στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα.
Αναχώρηση για Δυτ. Φραγκίστα με ενδιάμεση στάση στο Αγρίνιο .Άφιξη στην Δυτ.
Φραγκίστα στις 22:00.
Για τα συμπράτοντα σχολεία.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του ΕΠΑ.Λ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

