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Θέμα: Προκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την οργάνωςη τριήμερησ εκπαιδευτικήσ εκδρομήσ τησ
Γ’ τάξησ του Γυμναςίου Μεςαριάσ ςτο Ηράκλειο Κρήτησ
χετ.: 129287/Γ210/11/2011 Απ. Σου ΤΠΔΒΜΘ (ΦΕΚ 2769/2-12-2011)
Η Διευκφντρια του Γυμναςίου Μεςαριάσ προκθρφςςει εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για τθν οργάνωςθ τριιμερθσ
εκπαιδευτικισ εκδρομισ των μακθτϊν τθσ Γ’ τάξθσ του Γυμναςίου Μεςαριάσ Θιρασ που κα πραγματοποιθκεί από
14/04/2016 ζωσ 17/04/2016 με προοριςμό το Ηράκλειο Κρήτησ.
Ο αρικμόσ των μακθτϊν που ςυμμετζχουν ςτθν εκπαιδευτικι εκδρομι είναι 63 και οι ςυνοδοί εκπαιδευτικοί 4.
Σα απαιτοφμενα τθσ εκπαιδευτικισ εκδρομισ περιζχουν τα παρακάτω:
1. Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια αντορίνθ-Ηράκλειο-αντορίνθ ςε οικονομικι κζςθ.
2. Μετακινιςεισ με ποφλμαν πολυτελείασ που να διακζτουν τισ προδιαγραφζσ για μεταφορά μακθτϊν, όπωσ ορίηει
ο ςχετικόσ νόμοσ (ελεγμζνα από τα ΚΣΕΟ, ζγγραφα καταλλθλότθτασ οχιματοσ, επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ,
ελαςτικά ςε καλι κατάςταςθ, πλιρωσ κλιματιηόμενα κ.λ.π.), κακϊσ και να πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ
αςφαλείασ για μετακίνθςθ μακθτϊν (ηϊνεσ αςφαλείασ, ζμπειροι οδθγοί κ.λ.π.). Μαηί με τθν ΠΡΟΦΟΡΑ κα πρζπει
να κατατεκοφν και ΑΝΣΙΓΡΑΦΑ τθσ επαγγελματικισ άδειασ οδιγθςθσ, ζγγραφα καταλλθλότθτασ οχιματοσ κλπ.)
3. Διαμονι ςε ξενοδοχείο 4 αςτζρων (3 διανυκτερεφςεισ) ςτο Ηράκλειο με πρωινό και θμιδιατροφι. Σα δωμάτια κα
πρζπει να είναι ςυγκεντρωμζνα (τρίκλινα και δίκλινα για τουσ μακθτζσ, 4 μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ
εκπαιδευτικοφσ). Σο ξενοδοχείο κα πρζπει να διακζτει τθ ςχετικι άδεια λειτουργίασ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και
κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ για τθ φιλοξενία μακθτϊν.
4. Ξεναγό για τθν περιιγθςθ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Ηρακλείου και τον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Κνωςοφ.
5. τθν προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνεται α)θ υποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ Διοργανωτι, όπωσ ορίηει θ
κείμενθ νομοκεςία, κακϊσ και πρόςκετθ προαιρετικι αςφάλιςθ για τθν περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ,
β)Αποδοχι από το πρακτορείο ποινικισ ριτρασ, ςε περίπτωςθ ακζτθςθσ των όρων του ςυμβολαίου από τθ μεριά
του (εγγυθτικι επιςτολι με το ποςό που κα κακορίςει το ςχολείο), γ)αναφορά αντιμετϊπιςθσ τθσ περίπτωςθσ που
δεν κα πραγματοποιθκεί θ εκδρομι ςτισ προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ λόγω ανωτζρασ βίασ (απεργία, αντίξοεσ
καιρικζσ ςυνκικεσ κτλ.). Επίςθσ το ςχολείο επικυμεί τθν πρόβλεψθ τθσ επιςτροφισ χρθμάτων ςε μακθτι/τρια που
για αποδεδειγμζνουσ λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι αιφνίδιασ αςκζνειασ ματαιϊςει τθν ςυμμετοχι του.
Η εκδρομι κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Πζμπτη 14/4/2016

17.25 : Αναχϊρθςθ με πλοίο από τθ αντορίνθ για Ηράκλειο Κριτθσ
18.50 : Άφιξθ ςτο Ηράκλειο. Επιβίβαςθ ςε ποφλμαν και μετάβαςθ ςε ξενοδοχείο. Σακτοποίθςθ και βραδινό γεφμα
ςτο ξενοδοχείο
20.00 : Περιιγθςθ ςτθν πόλθ του Ηρακλείου. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο.
Παραςκευή 15/4/2016
8.00 : Πρωινό ςτο ξενοδοχείο
8.30 : Αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο με ποφλμαν για το Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ Ηρακλείου
9.00- 12.30 : Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ, ςυμμετοχι ςε πρόγραμμα.
13.00- 15.00 : Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο Αρχαιολογικό μουςείο Ηρακλείου με ξενάγθςθ.
15.00 : Γεφμα ςτο ξενοδοχείο, ξεκοφραςθ.
19.00 : Απογευματινι ζξοδοσ ςτο εμπορικό κζντρο Talos Plaza και ελαφρφ γεφμα.
Σάββατο 16/4/2016
8.30 : Πρωινό ςτο ξενοδοχείο
9.30 : Αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο με ποφλμαν για τον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Κνωςοφ.
10.00- 12.30: Ξενάγθςθ ςτον Αρχαιολογικό χϊρο τθσ Κνωςοφ
13.00: Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Μεςθμεριανό γεφμα. Ξεκοφραςθ.
14.40: Αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο με ποφλμαν για το Ενυδρείο του Ηρακλείου.
15.00-17.00 : Επίςκεψθ ςτο Ενυδρείο
17.30: Επιςτροφι με ποφλμαν ςτο ξενοδοχείο. Ξεκοφραςθ.
19.30: Περιιγθςθ ςτθν πόλθ του Ηρακλείου. Βραδινό γεφμα.
Κυριακή 17/4/2016
7.30: Πρωινό ςτο ξενοδοχείο.
8.15: Αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο με ποφλμαν για το λιμάνι του Ηρακλείου.
9.00 : Αναχϊρθςθ με πλοίο από το Ηράκλειο για τθ αντορίνθ.
10.45 : Άφιξθ ςτθ αντορίνθ.

Για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ ηθτείται θ ςυνολικι τιμι με Φ.Π.Α. αλλά και θ επιβάρυνςθ ανά μακθτι.
Τπενκυμίηεται ότι με κάκε προςφορά κατατίκεται από το ταξιδιωτικό πρακτορείο απαραιτιτωσ και υπεφκυνθ
διλωςθ ότι διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ.
Σα ταξιδιωτικά γραφεία κα πρζπει να αποςτείλουν κλειςτό φάκελο που κα περιζχει τθν προςφορά τουσ ςτο
γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ του Γυμναςίου Μεςαριάσ Θιρασ ζωσ τθ Δευτζρα 21/03/2016 & ώρα 13:00. Διεφκυνςθ :
Γυμνάςιο Μεςαριάσ, Μεςαριά Θιρασ, Σ.Κ. 84700, τθλ. 2286033933. το φάκελο που κα υποβλθκεί κα υπάρχει και
CD με τθν προςφορά ςε θλεκτρονικι μορφι.
Η παροφςα προκιρυξθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Νομοφ
Κυκλάδων.
Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ

