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ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ–ΤΛ ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ»
Ο διευθυντής του Γυμνασίου – ΤΛ Γαυρίου Άνδρου κ. Λούπεσης Λεωνίδας προκηρύσσει εκδήλωση
ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση της πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ’ Λυκείου, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στα Χανιά της Κρήτης από τις 07/12/2016 έως τις 13/12/2016, σύμφωνα με το
ακόλουθο πρόγραμμα:
Τετάρτη 7/12: Αναχώρηση από το λιμάνι της Άνδρου με πλοίο στις 16:30 και άφιξη στη Ραφήνα στις
18:30. Αναχώρηση από τη Ραφήνα για το λιμάνι του Πειραιά. Αναχώρηση με πλοίο στις 21:00 για Χανιά
Κρήτης. Διανυκτέρευση 1η.
Πέμπτη 8/12: Άφιξή στα Χανιά στις 06:00 και μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση των μαθητών στα
δωμάτια, ξεκούραση. Απογευματινή επίσκεψη στο Ακρωτήρι. Τάφοι Βενιζέλου και Πολυτεχνείο Κρήτης.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση 2η.
Παρασκευή 9/12: Πρωινό και αναχώρηση για εκδρομή στο Ρέθυμνο. Πανεπιστήμιο, Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης, Αρχαιολογικό. Περιήγηση στην Παλιά Πόλη. Επιστροφή στα Χανιά για δείπνο στο
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση 3η.
Σάββατο 10/12: Πρωινό και εκδρομή στο νομό Χανίων/Ρεθύμνου. Λίμνη Κουρνά και Πηγές
Αργυρούπολης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και δείπνο. Βραδινή βόλτα στην πόλη.
Διανυκτέρευση 4η.
Κυριακή 11/12: Πρωινό και περιήγηση σε σημεία ενδιαφέροντος στην πόλη των Χανίων με τα πόδια.
Δείπνο και διανυκτέρευση 5η.
Δευτέρα 12/12: Πρωινό, τακτοποίηση αποσκευών στο λεωφορείο και αναχώρηση για εκδρομή στο
νομό Ηρακλείου. Cretaquarium και Παλάτι της Κνωσσού. Ανάχώρηση από το λιμάνι του Ηρακλείου στις
21:00 με πλοίο για Πειραιά. Διανυκτέρευση 6η.
Τρίτη 13/12: Αφιξη στον Πειραιά στις 06:00, μετάβαση με λεωφορείο στη Ραφήνα, αναχώρηση με
πλοίο στις 07:50 για Άνδρο. Άφιξη στις 10:00. Λήξη εκδρομής.

Σύνολο μαθητών 11 (5 αγόρια, 6 κορίτσια), Σύνολο καθηγητών 2 : 1 συνοδός και 1 αρχηγός
Η προσφορά να περιλαμβάνει:
1. Διαμονή σε 4 ή 5 αστέρων ξενοδοχείο στο κέντρο των Χανίων σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για τους
μαθητές και ένα δίκλινο για τους συνοδούς καθηγητές, με πρωινό και δείπνο.
2. Μισθωμένο πούλμαν τουλάχιστον 15 θέσεων για τις μετακινήσεις από το λιμάνι της Ραφήνας στο
λιμάνι του Πειραιά στις 7/12 στις 18:30 και αντίστροφα στις 13/12 στις 06:00 π.μ
3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από και προς την ‘Ανδρο για τις 7/12 με το απογευματινό πλοίο από Άνδρο για
Ραφήνα και για τις 13/12 με το πρωινό από Ραφήνα για Άνδρο.
4. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε οικονομική θέση από Πειραιά-Χανιά για το βράδυ της 7/12 στις 21:00 και
επιστροφή από Ηράκλειο-Πειραιά στις 12/12 με το βραδινό πλοίο των 21:00.
5. Μισθωμένο πούλμαν τουλάχιστον 15 θέσεων για τις μετακινήσεις μας από τις 8/12 στο λιμάνι της
Σούδας (Χανιά) με την άφιξη του πλοίου στις 06:00 με προορισμό το ξενοδοχείο μέχρι τις 12/12 με την
μετακίνηση μας από τα Χανιά στο Ηράκλειο για ολοήμερη εκδρομή και την αναχώρηση μας από το
λιμάνι του Ηρακλείου το βράδυ στις 21:00. ΔΕΝ θα χρειαστούμε λεωφορείο την Κυριακή, 11/12 με
δεδομένο ότι το ξενοδοχείο μας είναι στο κέντρο της πόλης.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:
1) Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη
ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.
2) Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου
από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με το ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).
3)Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες
ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας(εκλογές, αντίξοες καιρικές συνθήκες, κτλ.)
4) Τα λεωφορεία που θα είναι στη διάθεση των μαθητών για όλες τις μετακινήσεις τους θα πρέπει να
διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένα από τα ΚΤΕΟ,
έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση,
πλήρως κλιματιζόμενα, κ.λ.π.) καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για
μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί, κ.λ.π.)
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η συνολική τιμή της εκδρομής (Συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ), αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή. Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό
γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο
πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Επιπλέον, στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως
CD με την πρόσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο
διαδίκτυο. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της
Δευτέρας 31/10/2016 στο γραφείο της Διευθυντή του Γυμνασίου – ΤΛ Γαυρίου Άνδρου. ταχυδρομική
διεύθυνση:
Γαύριο Άνδρου
84501 Άνδρος

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή όπως προβλέπεται από την ίδια ανωτέρω
νομοθεσία. Ομοίως η σύνταξη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.
Τηλέφωνo επικοινωνίας και FAX: 22820.71488
e-mail:

mail@gym-gavriou.kyk.sch.gr

Ο Διευθυντής
Λούπεσης Λεωνίδας

