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Προς : ΔΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Κοιν.: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής
προσφοράς για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη.
Ο Διευθυντής του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ.Τ. ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ζητά την εκδήλωση
ενδιαφέροντος
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υπηρεσιών για τη διοργάνωση διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΚΠΕ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ και στην πόλη των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Συγκεκριμένα:
 Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από 17-18 Απριλίου ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ
με προορισμό την ΚΟΝΙΤΣΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
 Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
ΤΕΤΑΡΤΗ 17-4-19
Αναχώρηση από Καρυά στις 7πμ.
Στάση για καφέ και πρόχειρο φαγητό πριν τα ΙΩΑΝΝΙΝΑ 9.30πμ-1Οπμ.
Αναχώρηση για ΚΟΝΙΤΤΣΑ στις 10πμ.
Επίσκεψη στο πολεμικό μουσείο Καλπακιού 11-11.30πμ
Άφιξη στην ΚΟΝΙΤΣΑ 12.15πμ.
Μετάβαση και τακτοποίηση στη μαθητική εστία .
Γεύμα στις 2μμ.
Ανάπαυση-ελεύθερος χρόνος μέχρι τις 4.45μμ.
Υποδοχή ξενάγηση στους χώρους του ΚΠΕ. Ενημέρωση για το πρόγραμμαπαιχνίδια γνωριμίας, οικολογική επίσκεψη στο γεφύρι του ΑΩΟΥ,
επιστροφή στο ΚΠΕ ενημέρωση για την περιοχή με προβολή σλάιντς μέχρι
8μμ.

Ταβέρνα 8.30μμ και επιστροφή στον ξενώνα στις 10μμ.
ΠΕΜΠΤΗ 18-4-2019
Προετοιμασία αποσκευών και εκκένωση ξενώνα 8-8.45 πμ. Πρωινό.
Πρόγραμμα: 8.45-1.30μμ
Α]Εντός του ΚΠΕ: Θεωρητικό μέρος. Χωρισμός σε ομάδες-εφοδιασμός με
υλικά μελέτης πεδίου.
Β] Εκτός πεδίου: Επιβίβαση στο λεωφορείο με κατεύθυνση τα χωριά
Γανναδιό ή Πυρσόγιαννη. Μελέτη του οικισμού σε σχέση με το φυσικό
περιβάλλον, παραδοσιακές και αειφορικές πρακτικές διαχείρισης φυσικών
πόρων. Βιοποικιλότητα. Ιστορία, πολιτισμός, αρχιτεκτονική, κοινωνία,
διοίκηση, οργάνωση. Σύγχρονα προβλήματα, καταγραφή δεδομένων,
εργασίες ομάδων. Παρουσίαση των εργασιών των ομάδων. Αξιολόγηση
του προγράμματος.
Αναχώρηση 1.30μμ και άφιξη στα Ιωάννινα στις 3μμ.
Φαγητό και ελεύθερος χρόνος- ξενάγηση στην πόλη των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ μέχρι
τις 6.30μμ.
Αναχώρηση 6.30 μμ και άφιξη στην Καρυά 9.00μμ με ενδιάμεση στάση για
καφέ .
 Ο πιθανός αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 41 μαθητές και 5 συνοδοί
καθηγητές.
Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

 Η μετακίνηση του σχολείου ζητούμε να γίνει με υπερυψωμένο
λεωφορείο 50 θέσεων. Ασφαλές και με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά ΚΤΕΟ και λοιπά. Οι μαθητές και οι συνοδοί τους
θα διαμείνουν στη μαθητική εστία του ΚΠΕ ΚΟΝΙΤΣΑΣ.
 Να αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης του λεωφορείου καθώς και
αριθμός θέσεών του.
 Για την ανάληψη της εκδρομής απαιτούνται και τα εξής:
Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή όπως επίσης και
πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή (άρθρο 13
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ Φύλλου 681 ( ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6
Μαρτίου 2017 /αριθμ,333120/ΓΔ4).
Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό
συμφωνητικό με το σχολείο στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η
ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο
απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση
αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική
επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).
 Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με
ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή (άρθρο
13).
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την
Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 πμ στο γραφείο του Δ/ντή του
Γυμνασίου & Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας με Τ.Κ. 31100.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

