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Θέμα: «Ππόζκληζη πποζθοπών για ηην 4ήμεπη εκπαιδεςηική
επίζκετη ηος 2ος Γςμναζίος Σάμος ζηο Ναύπλιο».
Σν 2ν Γπκλάζην άκνπ πξνηίζεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη 4ήκεξε εθπαηδεπηηθή
επίζθεςε ζην Ναύπιην, 19 - 23 Απξηιίνπ 2018.
Παξαθαινύκε όπσο αλαξηήζεηε ζηελ ηζηνζειίδα ζαο ηελ παξαθάησ πξνθήξπμε γηα
θάζε ελδηαθεξόκελν ηαμηδησηηθό γξαθείν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο αξηζκ.
33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ681/06-03- 2017) Τπνπξγηθήο απόθαζεο «Εθδξνκέο - Εθπαηδεπηηθέο
επηζθέςεηο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ Δεκόζησλ θαη Θδησηηθώλ ζρνιείσλ
Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο.» γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε
εθδξνκή γηα ηηο19/04/2018 έσο 23/04/2018.
1. Πποοπιζμόρ: Ναύπιην
2. Πποβλεπόμενορ απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν: πεξίπνπ 60 καζεηέο θαη 3 θαζεγεηέο (1
αξρεγόο θαη 2 ζπλνδνί).
3. Μεηαθοπικά μέζα: Πινίν θαη ιεσθνξείν. Αλαρώξεζε κε πινίν από ηε άκν γηα
Πεηξαηά ηελ Πέκπηε 19/04/2018, ώξα 12:30κκ θαη επηζηξνθή από Πεηξαηά πξνο άκν
ηε Δεπηέξα 23/04/2018, ώξα 16:00κκ. κε ηελ πξνϋπόζεζε λα ππάξρνπλ δύν (02)
4θιηλεο θακπίλεο γηα ηνπο καζεηέο θαη κία (01) κνλόθιηλε θαη κία (01) δίθιηλε γηα
ηνπο θαζεγεηέο. Λεσθνξεία γηα ηηο κεηαθηλήζεηο από ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ζε
μελνδνρείν ηνπ Πεηξαηά (γηα ηε δηαλπθηέξεπζε ηεο Πέκπηεο 19/04/2018). Επηπιένλ νη
κεηαθηλήζεηο γηα Ναύπιην θαη ηηο εκεξήζηεο μελαγήζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ναππιίνπ
θαη εηδηθόηεξα ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ησλ Μπθελώλ θαη ην Αξραίν Θέαηξν ηεο
Επηδαύξνπ. Σε Δεπηέξα 23/04/2018 επηζηξνθή ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά από ην
μελνδνρείν ηνπ Ναππιίνπ.
4. Καηάλςμα: Ξελνδνρείν 3* θαη πάλσ ζηελ πόιε ηνπ Ναππιίνπ. Απαξαίηεηα λα
αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ μελνδνρείνπ. Πξνζθνξέο γηα μελνδνρεία ζηελ επξύηεξε
πεξηνρή (10 ρηιηόκεηξα θαη άλσ) δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο. Δσκάηηα ηξίθιηλα θαη
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ηεηξάθιηλα γηα ηνπο καζεηέο (όρη ξάληδα) κε παξνρέο ίδηεο κε απηέο ησλ ππνινίπσλ
πειαηώλ ηνπ μελνδνρείνπ θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο θαζεγεηέο.
5. Διαηποθή: Πξσηλό θαη βξαδηλό γεύκα ζην μελνδνρείν .
6. Σςνοδόρ ηος Γπαθείος: Έκπεηξνο θαη κόληκνο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο
ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε.
7. Αζθάλεια αζηικήρ επαγγελμαηικήρ εςθύνηρ.
8. Αζθάλεια ιαηποθαπμακεςηικήρ κάλςτηρ.
9. Άδεια λειηοςπγίαρ ηος ηαξιδιυηικού γπαθείος (ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ ηος
ΕΟΤ ζε ιζσύ).
10. Αλλαγή ησλ εκεξνκεληώλ θαηόπηλ ζπκθσλίαο ησλ δύν εκεξώλ θαη επηζηξνθή
όισλ ησλ ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε κε πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ηαμηδηνύ ιόγσ αλσηέξαο
βίαο (θπζηθέο θαηαζηξνθέο θιπ).
11. Το ππόγπαμμα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηνπ πιιόγνπ
Δηδαζθόλησλ. Αλ ρξεηαζηεί αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε απηή ζα γίλεη κε ηε ζύκθσλε
γλώκε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο.
12. Σηην ηελική ηιμή λα πεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α., ε ζπλνιηθή επηβάξπλζε ηεο
εθδξνκήο θαζώο θαη ε επηβάξπλζε αλά καζεηή.
13. Απόδειξη γηα θάζε καζεηή μερσξηζηά.
14. Η ηελική εξόθληζη ηνπ πξαθηνξείνπ ζε πνζνζηό 15% ζα γίλεη κεηά ην πέξαο ηεο
εθδξνκήο θαη εθ’ όζνλ έρνπλ ηεξεζεί ηα ζπκθσλεζέληα. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε
ην ζρνιείν επηθπιάζζεηαη γηα ηηο λόκηκεο ελέξγεηέο ηνπ.
15. Οι πποζθοπέρ ππνβάιινληαη ζην Γξαθείν ηεο Δ/λζεο ηνπ ζρνιείνπ κέρξη ηε
Παξαζθεπή 16 Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ώξα 12:30 κκ., ζε θιεηζηό θάθειν δηα ρεηξόο
γηα ηα ηνπηθά γξαθεία ή ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξά γηα ηα γξαθεία εθηόο άκνπ,
πξσηνθνιινύληαη θαη αλαγξάθεηαη ε ώξα παξαιαβήο. Εθπξόζεζκεο πξνζθνξέο δελ
ζα ιεθζνύλ ππ’ όςε.
16. Η αποζθπάγιζη, ν έιεγρνο, ε αμηνιόγεζε θαη επηινγή ηνπ αλαδόρνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζνύλ ηε Παξαζθεπή 16 Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ώξα 13.00κκ. από
επηηξνπή όπσο ν Νόκνο νξίδεη. Οη πξνζθνξέο, ε ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί θαη ν
αξηζκόο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ επαγγεικαηηθήο επζύλεο ζα αλαξηεζνύλ
ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ.
17. Το ππακηοπείο πνπ ζα επηιεγεί ζα εηδνπνηεζεί από ηε Δ/λζε ηνπ ζρνιείνπ. Μεηά
ηελ θαηαθύξσζε ζηνλ αλάδνρν δελ ζα γίλεη θακηά πξνθνξηθή δηαπξαγκάηεπζε.
18. Ο διαγυνιζμόρ δελ είλαη απνθιεηζηηθά κεηνδνηηθόο αιιά θαη πνηνηηθόο. Σπρόλ
ελζηάζεηο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ γξαπηά εληόο δύν εκεξώλ, όπσο ν Νόκνο νξίδεη.
Εάλ δελ ππνβιεζνύλ 3 πξνζθνξέο ζα γίλεη απ’ επζείαο αλάζεζε.
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