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Εµπορείο, 7/4/2017
Αριθ. Πρωτ.: 192
ΠΡΟΣ:
Ταξιδιωτικά γραφεία

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής
εκδροµής στην Κρήτη»
Σύµφωνα µε την Υ.Α 33120/Γ∆4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τοµ Β/6-03-2017) το Γυµνάσιο
Εµπορείου Θήρας διοργανώνει εκπαιδευτική εκδροµή στην Κρήτη και ζητεί από τα ταξιδιωτικά
γραφεία κλειστές προσφορές που θα κατατεθούν ή θα σταλούν στο γραφείο της ∆ιευθύντριας
του Γυµνασίου Εµπορείου το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 21/04//2017 και ώρα 11 π.µ.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει τη ∆ευτέρα 24/04/2017 και ώρα 12:30 µ.µ.
Η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί στο διάστηµα από 11/05/2017 έως
15/05/2017
µε τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις.
Συµµετέχοντες µαθητές: 34
Συνοδοί καθηγητές: 3 ( αρχηγός εκδροµής και δύο συνοδοί καθηγητές)
Ζητείται η παροχή των εξής υπηρεσιών
( ΟΧΙ ΤΑ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ )
1. Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5 αστέρων µε πρωινό και δείπνο στο Ηράκλειο
στις 11,12,13 και 14 Μαΐου.
2. Πλήρης διάθεση πούλµαν για τις µετακινήσεις των µαθητών σε όλη τη διάρκεια της
εκδροµής, στις επισκέψεις τους, στις πιθανές βραδινές µεταφορές από και προς το ξενοδοχείο
εντός και εκτός της πόλης.
3. ∆ίκλινα και τρίκλινα δωµάτια για τους µαθητές και 3 µονόκλινα για τους καθηγητές.
4. Eίσοδος στο Μουσείο Φυσικής Iστορίας Κρήτης, στο Ενυδρείο Κρήτης
(Θαλασσόκοσµος) και στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.
5. Επαγγελµατίας ξεναγός για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, για το Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και για το Ενυδρείο Κρήτης.
6. Ταξιδιωτική ασφάλιση µαθητών και συνοδών καθηγητών.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:
• Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή, όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία, καθώς και
πρόσθετη –προαιρετική– ασφάλιση για περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας µαθητή ή συνοδού
καθηγητή.
• Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα σε ισχύ.
• Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του
συµβολαίου από µεριά του (εγγυητική επιστολή µε το ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).
• Η αντιµετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγµατοποιηθεί η εκδροµή στις προβλεπόµενες
ηµεροµηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές, αντίξοες καιρικές συνθήκες κτλ).
• Το λεωφορείο που θα είναι στη διάθεση των µαθητών για όλες τις µετακινήσεις τους θα πρέπει
να διαθέτει όλες τις προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία προδιαγραφές
(ελεγµένα από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήµατος, επαγγελµατική άδεια οδήγησης,
ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιµατιζόµενα κλπ) καθώς και να πληρούν όλες τις
προϋπόθεσης ασφαλείας για µετακίνηση µαθητών (ζώνες ασφαλείας, έµπειροι οδηγοί κτλ).

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ∆ΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
To αναλυτικό πρόγραµµα της εκδροµής έχει ως εξής:
1η ΜΕΡΑ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση 17:15 για Ηράκλειο .Άφιξη στο λιµάνι 18:40 και µετά
στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. ∆είπνο στο
ξενοδοχείο. Προαιρετική οµαδική έξοδος. ∆ιανυκτέρευση.
2η ΜΕΡΑ(ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Ρέθυµνο. Θα επισκεφτούµε το Πανεπιστήµιο
Ρεθύµνου (Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου), το γραφικό Βενετσιάνικο Λιµάνι και την
περίφηµη Φορτέτσα. Αργά το απόγευµα αναχώρηση για το Ηράκλειο. Άφιξη στο Ηράκλειο.
∆είπνο . Προαιρετική οµαδική έξοδος. ∆ιανυκτέρευση.
3η ΜΕΡΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και στη συνέχεια στο
Πανεπιστήµιο Ηρακλείου (Πανεπιστηµιούπολη Βουτών). Βόλτα στην αγορά του Ηρακλείου.
Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. ∆είπνο. Προαιρετική οµαδική έξοδος. ∆ιανυκτέρευση.
4η ΜΕΡΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Κνωσό και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο. Επίσκεψη
στο Ενυδρείο Κρήτης και στον τάφο του Ν. Καζαντζάκη. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση.
∆είπνο. Προαιρετική οµαδική έξοδος. ∆ιανυκτέρευση.
5η ΜΕΡΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο Μεταφορά µε πούλµαν στο λιµάνι του Ηρακλείου. Επιβίβαση στο πλοίο
και αναχώρηση στις 08:40. Άφιξη στο λιµάνι της Σαντορίνης στις 10:25. Τέλος εκδροµής.
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. Ο
διαγωνισµός δεν είναι αναγκαστικά µειοδοτικός αλλά και ποιοτικός. Στην προσφορά να γίνεται
αναφορά στο κόστος ανά µαθητή καθώς και στο συνολικό κόστος. Στα παραπάνω ποσά πρέπει
να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
Στο συµφωνητικό που θα συνταχθεί θα αναφέρεται ρητά η αλλαγή ηµεροµηνίας
πραγµατοποίησης της εκδροµής σε περίπτωση που λόγω απεργίας, απαγορευτικού απόπλου, ή
βλάβης του πλοίου δεν πραγµατοποιηθεί η αναχώρηση στις 11/05/2017 από τη Σαντορίνη.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων (http://dide.kyk.sch.gr/index.php/ekdromessxoleiwn).

Η ∆/ντρια

Πεδιαδίτη Καλλιόπη

