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Θέκα: Πξνθήξπμε  πξόζθιεζεο  εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή 
πξνζθνξώλ από ηνπξηζηηθά γξαθεία γηα ηελ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθήο 
επίζθεςεο καζεηώλ-ηξηώλ ηνπ 6νπ  ΔΠΑΛ  Ηξαθιείνπ ζηνλ ΒΟΛΟ ( 303 θαη 304 
ΠΔΒ). 

 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ 6νπ ΔΠΑΛ Ηξαθιείνπ πξνθεξύζζεη πξόζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία  γηα ηελ νξγάλσζε  εθπαηδεπηηθήο  

επίζθεςεο   ζηoλ Βόιν .   

Η εθδξνκή  ζα πξαγκαηνπνηεζεί : 

 Από  Σξίηε  6 Γεθεκβξίνπ 2016 ( αλαρώξεζε από ΗΡΑΚΛΔΙΟ - ΠΔΙΡΑΙΑ) 

 έσο  Κπξηαθή 11 Γεθεκβξίνπ  2016 (επηζηξνθή από ΠΔΙΡΑΙΑ -ΗΡΑΚΛΔΙΟ) . 

         

 Αξηζκόο καζεηώλ: 31 έσο 33  

 Αξηζκόο ζπλνδώλ θαζεγεηώλ: 4 

 Αξηζκόο δηαλπθηεξεύζεσλ: 3. 

 

Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη θαη λα εμαζθαιίδεη ηα παξαθάησ : 

 

1. Σελ κεηάβαζε κε πινίν Ηξάθιεην – Πεηξαηά – Ηξάθιεην ζε θακπίλεο γηα 

καζεηέο θαη ζπλνδνύο θαζεγεηέο . 

2. Σα θαηαιύκαηα ζα πξέπεη: 

i. λα είλαη αζθαιή (θαηάζηαζε θηηξίνπ θαη πεξηνρή), 

 

ii. θαηεγνξίαο Α΄ 3 ή 4 ή 5 αζηέξσλ, ζε θεληξηθό ζεκείν ζηνλ 

Βόιν ελώ ζα πξνζθέξνπλ νπσζδήπνηε πξσηλό  

 

iii. Η θαηαλνκή ησλ καζεηώλ λα είλαη ζηνλ ίδην όξνθν. Σα δσκάηηα 

κπνξνύλ λα είλαη ηξίθιηλα ή θαη ηεηξάθιηλα γηα ηνπο καζεηέο (κε 
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θαλνληθά θξεβάηηα θαη όρη ξάληδα), θαη κνλόθιηλα ή δίθιηλα  γηα 

ηνπο θαζεγεηέο. 

3.   Σν Σνπξηζηηθό  ιεσθνξείν ην νπνίν  ζα πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζε όιε ηε δηάξθεηα  ηεο εθδξνκήο θαη γηα θάζε δξαζηεξηόηεηά 

ηνπο . Σν ιεσθνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ 

θείκελε λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο (λα έρεη ειεγρζεί από ΚΣΔΟ, λα είλαη 

εθνδηαζκέλν κε ηα απαηηνύκελα έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο νρεκάησλ, 

επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, ειαζηηθά ζε θαιή θαηάζηαζε, πιήξσο 

θιηκαηηδόκελν θιπ) θαζώο θαη λα πιεξνύλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο αζθάιεηαο 

γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ καζεηώλ (δώλεο αζθαιείαο, έκπεηξνο  νδεγόο θιπ). 

4.  Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλσηή, όπσο νξίδεη ε θείκελε 

λνκνζεζία, θαζώο θαη πξόζζεηε αζθάιηζε γηα πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή 

αζζέλεηαο καζεηή ή ζπλνδνύ θαζεγεηή. 

5. Να δηαζθαιίδεηαη παξνρή άκεζεο ηαηξηθήο βνήζεηαο ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο 

ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο . 

6. Πξόβιεςε δηαρείξηζεο ηεο πεξίπησζεο πνπ ε εθδξνκή δελ πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηηο πξνβιεπόκελεο εκεξνκελίεο ιόγσ αλσηέξαο βίαο (θαηξηθέο ζπλζήθεο, 

εθινγέο, ζενκελίεο θιπ). 

7.  Δπηζηξνθή ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο ζηελ εθδξνκή καζεηή, ζε πεξίπησζε πνπ 

–γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο ή αζζέλεηαο- καηαησζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ.  

8.  Απνδνρή από ην πξαθηνξείν πνηληθήο ξήηξαο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ 

όξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ εθ   κέξνπο ηνπ (εγγπεηηθή επηζηνιή).  

9. Γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο δεηείηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο, 

θαζώο    θαη  ην θόζηνο αλά καζεηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ . 

Σν πξόγξακκα είλαη: 

6-12-2016 19:15 Σξίηε πγθέληξσζε ζην ιηκάλη Ηξαθιείνπ θαη αλαρώξεζε γηα 

Πεηξαηά ζηηο 9:00  

7-12-2016 07.00 Σεηάξηε Αλαρώξεζε από Αζήλα γηα Βόιν κε πνύικαλ. Δλδηάκεζεο 

ζηάζεηο ζε  Κακέλα Βνύξια θαη Θεξκνπύιεο- Σαθηνπνίεζε 

ζην μελνδνρείν.- Δθδξνκή ζην Πήιην. 

8-12-2016 9:00 Πέκπηε Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζην 303 ΠΔΒ ΛΑΡΙΑ 

9-12-2016 9:30 Παξαζθεπή Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζην 304 ΠΔΒ ΒΔΛΔΣΙΝΟΤ 

10-12-2016 9:30 αββάην Αλαρώξεζε από Βόιν  κε πνύικαλ κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο- 

Δπηβίβαζε ζην πινίν – Άθημε ζην Ηξάθιεην 

11-12-2016 9:30 Κπξηαθή Άθημε ζην Ηξάθιεην 

 

 



Σα ελδηαθεξόκελα πξαθηνξεία πνπ ζα αληαπνθξηζνύλ ζηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο 

θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνζθνξάο, θαζώο θαη ππεύζπλε δήισζε 

θαηνρήο ηνπ εηδηθνύ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ζε 

ηζρύ, θαζώο θαη θσηναληίγξαθν ηνπ. Οη πξνζθνξέο ζα πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηηο 

πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο, θαζώο θαη ηηο πηζαλέο ελδερόκελεο βειηησηηθέο πξνηάζεηο, θαη ζα 

πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε ηελ Τ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΔΚ 2769/η.Β΄/02-12-2011), 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Αξ.Πξση.25198/Γ7/21-02-2014 απόθαζε ΤΠ.Δ.Θ. θαζώο θαη 

θάζε ζρεηηθή λνκνζεζία.  

 

Οη  πξνζθνξέο  ζα πξέπεη  λα θαηαηεζνύλ ζθξαγηζκέλεο ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή 

ηνπ 6νπ ΔΠΑΛ  Ηξαθιείνπ,  ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηελ Σεηάξηε  23/11/2016 και  ώξα  

12.00 κ.κ. . 

 

Με ηελ πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί απαξαίηεηα από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν  θαη ππεύζπλε 

δήισζε όηη δηαζέηεη ην εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

Δπηπιένλ, ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ππάξρεη απαξαίηεηα CD ή άιιν νπηηθό 

κέζν κε ηελ πξνζθνξά ζε ειεθηξνληθή κνξθή (doc ή pdf, κεγέζνπο ην πνιύ 1ΜΒ), ώζηε λα 

είλαη εύθνιε ε αλάξηεζή ηνπ ζην δηαδίθηπν. Όζεο πξνζθνξέο δελ θηάζνπλ έγθαηξα κέρξη ηελ 

παξαπάλσ εκεξνκελία ή απνζηαινύλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν (fax, e-mail, αλνηθηόο θάθεινο 

θιπ) ή ζπλνδεύνληαη από θελό ή κε αλαγλώζηκν CD, ζα ζεσξνύληαη απαξάδεθηεο θαη δελ 

ζα αμηνινγνύληαη.  

 

Η απνζθξάγηζε  ησλ  πξνζθνξώλ  ζα  πξαγκαηνπνηεζεί  ακέζσο κεηά ηε ιήμε πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ηνπο,  από  ηελ  αξκόδηα  επηηξνπή ηνπ ζρνιείνπ καο πνπ νξίζηεθε κε ηελ κε 

αξηζκό 12/9-11-2016 πξάμε ηνπ Γηεπζπληή. 

 

 

  

                                         Ο Γηεπζπληήο  

 

 

       Κσλζηαληίλνο Αξρνληάθεο   
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