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ΠΡΟΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
2. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΘΕΜΑ :«Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση της πολυήμερης
εκπαιδευτικής εκδρομής της τρίτης (Γ΄) τάξης» ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟ
ΟΡΘΟ
ΣΧΕΤ: 129287/Γ2/10-11-2011 Υ. Α. και 220647/Δ2/23-12-2016 Υ.Α.
Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Τήνου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη
διοργάνωση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ Λυκείου με προορισμό τα
Χανιά, η οποία θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 31/03/2017 έως
Τετάρτη 05/04/2017 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Αναχώρηση το πρωί με πλοίο της γραμμής για Ραφήνα, άφιξη και
μεταφορά με πούλμαν στο αεροδρόμιο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.
Παρασκευή 31-03-2017 Αναχώρηση για Χανιά με άμεση πτήση και άφιξη στα Χανιά.
Μεταφορά των μαθητών και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
Αναχώρηση το πρωί για Ηράκλειο. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό
χώρο της Κνωσού και επιστροφή στην πόλη του Ηρακλείου.
Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου, περιήγηση
Σάββατο 01-04-2017
στις πλατείες της πόλης, επίσκεψη στον τάφο του Ν. Καζαντζάκη
και στο Ενυδρείο. Επιστροφή στα Χανιά. Άφιξη στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση..
Αναχώρηση το πρωί για επίσκεψη στο Αρκάδι. Μετάβαση στο
Ρέθυμνο , περιήγηση στην πόλη και επίσκεψη στη λίμνη Κουρνά και
Κυριακή 02-04-2017
στις Πηγές Αργυρούπολης.
Επιστροφή στα Χανιά. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Βραδινή
έξοδος. Διανυκτέρευση.
Επίσκεψη στους Τάφους των Βενιζέλων στο Ακρωτήρι Χανίων και
στο γερμανικό νεκροταφείο στο Μάλεμε, Επιστροφή στην πόλη των
Δευτέρα 03-04-2017
Χανίων και περιήγηση στα αξιοθέατά της (Δημοτική Αγορά,
Στιβανάδικα, Εβραϊκή συνοικία, Χαλέπα) Ελεύθερος χρόνος
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση
Επίσκεψη στη Μονή Χρυσοπηγής και στο Θέρισο. Επιστροφή στα
Τρίτη 04-04-2017
Χανιά, περίπατος στο Κουμ Καπί. Ελεύθερος χρόνος. Το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο των Χανίων. Άφιξη στο
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, μεταφορά στο λιμάνι της Ραφήνας,
Τετάρτη 05-04-2017
άμεση επιβίβαση στο πλοίο της γραμμής με προορισμό την Τήνο.
Άφιξη στην Τήνο στις 21.30.
Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: Συμμετέχουν τριάντα έξι μαθητές (36) σύμφωνα με τις
υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων. Αγόρια δεκαεννέα (19) και κορίτσια δεκαεπτά (17).

Εκπαιδευτικοί: Αρχηγός και δύο συνοδοί, σύνολο τρεις (03).
Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι:
Α) Αεροπλάνο από Αθήνα για Χανιά και από Χανιά για Αθήνα.
Β) Πλοίο από Τήνο για Ραφήνα και από Ραφήνα για Τήνο.
Γ) Τουριστικά λεωφορεία για όλες τις μετακινήσεις.
Υπογραμμίζονται

Η διαμονή θα είναι σε ξενοδοχείο τουλάχιστον τεσσάρων **** , κατά
προτίμηση στην πόλη των Χανίων ή πολύ κοντά σ’ αυτήν. Θα πρέπει να αναφέρεται
ρητά στην προσφορά η κατηγορία και η τοποθεσία του ξενοδοχείου που προτείνεται, να
διαθέτει την σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και κατάλληλες
προδιαγραφές για τη φιλοξενία μαθητών σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές,
μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές, με πλούσιο πρωινό και δείπνο.

Οι μετακινήσεις θα γίνονται με λεωφορείο πολυτελείας ασφαλές, με
έμπειρο οδηγό, κλιματιζόμενο, εφοδιασμένο με ζώνες ασφαλείας με οπτικοακουστικά
μέσα ψυχαγωγίας και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα λεωφορεία πρέπει να
διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την ανωτέρω σχετική νομοθεσία προδιαγραφές
(επαγγελματική άδεια οδήγησης, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος κλπ.). Νυκτερινές
μετακινήσεις με το λεωφορείο προς και από χώρους διασκέδασης.
 Η αναχώρηση από το αεροδρόμιο των Χανίων την Τετάρτη 05/04/2017 με
μεσημεριανή πτήση.
 Πέντε πρωινά και πέντε δείπνα
 Ξεναγός για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού
 Δωρεάν συμμετοχή των εκπαιδευτικών συνοδών στην εκδρομή.
 Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται η υποχρεωτική Ασφάλιση
Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη
προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή
συνοδού καθηγητή.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:
 Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των
όρων του συμβολαίου από μέρους του (εγγυητική επιστολή με το ποσό που θα
καθορίσει το σχολείο).
 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις
προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές, απεργίες, αντίξοες
καιρικές συνθήκες κτλ.).
 Παρουσία συνοδού-υπεύθυνου του τουριστικού γραφείου, έμπειρου, γνώστη
των προορισμών που αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή, αλλά και η
επιβάρυνση ανά μαθητή. (άρθρο 14 της Υπουργικής απόφασης με αριθμό
129287/Γ2/10-11-2011: ΦΕΚ2769/2-12-2011/τ.Β΄)
Υπενθυμίζεται ότι με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό πρακτορείο
απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο
βρίσκεται σε ισχύ.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00
στις 15/02/2017, ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο του Γενικού Λυκείου Τήνου, ΑΓ.
Παρασκευή 84200, Τήνος, τηλέφωνο επικοινωνίας &Fax 2283022259, email: mail@lyktinou.kyk.sch.gr .
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή όπως
προβλέπεται από την ίδια ανωτέρω αναφερόμενη νομοθεσία.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

