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ΣΧΕΤ: 33120/ΓΔ4/28-02-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 681/τ/Β΄06-03-2017)
Ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ ΤΗΝΟΥ προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση της
πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ' Λυκείου με προορισμό τα Χανιά της Κρήτης η οποία θα
πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 26/03/2018 έως και 30/03/2018 σύμφωνα με το ακόλουθο
πρόγραμμα:
Δευτέρα
8.20 π.μ Αναχώρηση με το πλοίο από Τήνο για Ραφήνα.
26-03-2018 12.30 π.μ Άφιξη στην Ραφήνα, επιβίβαση σε λεωφορείο και άμεση αναχώρηση για αεροδρόμιο
Ελευθέριος Βενιζέλος και άφιξη Χανιά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Βραδινή έξοδος στην
πόλη των Χανίων. Διανυκτέρευση.
Τρίτη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση στις 8.30 π.μ για Ηράκλειο, Επίσκεψη και ξενάγηση στον
27-03-2018 Αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού με ξεναγό. Επίσκεψη στο ενυδρείο του Ηρακλείου κ γεύμα
στο παραδοσιακό χωριό Αρχάνες. Επίσκεψη στον τάφο του Καζαντζάκη. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
Τετάρτη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση στις 9.00 π.μ για Ρέθυμνο και επίσκεψη στη Μονή
28-03-2018 Αρκαδίου. Μετάβαση στην πόλη του Ρεθύμνου, επίσκεψη στη λίμνη Κουρνά και στις πηγές
Αργυρούπολης. Επιστροφή στα Χανιά. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Βραδινή έξοδος.
Διανυκτέρευση.
Πέμπτη
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στους τάφους του Βενιζέλων στο ακρωτήρι Χανίων.
29-03-2018 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Χανίων. Εκδρομή και γεύμα στο Θέρισο. Επιστροφή
και περιήγηση στην πόλη των Χανίων. Δείπνο στο ξενοδοχείο. Βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
Παρασκευή Πρωινό και Αναχώρηση για το αεροδρόμιο των Χανίων. ΄Αφιξη στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
30-03-2018 Μεταφορά στο λιμάνι της Ραφήνας με λεωφορείο, άμεση επιβίβαση στο πλοίο της γραμμής με
προορισμό την Τήνο. Άφιξη στο λιμάνι της Τήνου περί ώρα 21:30.
Η επιστροφή των παιδιών στα σπίτια τους θα γίνει με ευθύνη των γονέων τους.
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Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν:
Είκοσι πέντε (26) σύμφωνα με τις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων [Αγόρια δέκα εννιά (19) και κορίτσια
επτά (07)].
Εκπαιδευτικοί:
Αρχηγός και συνοδοί : τρείς (03).
Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι:
Α) πλοίο για Τήνο - Ραφήνα - Τήνο.
Β) Αεροπλάνο για Αθήνα – Χανιά – Αθήνα.
Γ) Τουριστικά λεωφορεία για όλες τις μετακινήσεις εντός και εκτός Χανίων σύμφωνα με το πρόγραμμα. Τα λεωφορεία
πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την ανωτέρω σχετική νομοθεσία προδιαγραφές (επαγγελματίας
οδηγός, ζώνες ασφαλείας, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος,ελαστικά σε καλή κατάσταση, κλιματιζόμενο, για
όλες τις ημέρες και για όλες τις μετακινήσεις και δραστηριότητες (ακόμη και για τις νυκτερινές εξόδους ).
Δ) Το ξενοδοχείο πρέπει να είναι κατηγορίας 4 αστέρων ,κατά προτίμηση στην πόλη των Χανίων ή πολύ κοντά σ΄
αυτήν, να διαθέτει την σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και κατάλληλες προδιαγραφές για τη
διαμονή των μαθητών. Ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα (FREE).
Επίσης, πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά η προσφορά πρωινού σε μπουφέ και δείπνου.


Τέσσερα πρωινά και τέσσερα 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.Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή, αλλά και η επιβάρυνση ανά
μαθητή.Υπενθυμίζεται ότι με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό πρακτορείο απαραιτήτως και
υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μαζί με υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό τους
γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, σε κλειστό φάκελο στο γραφείο του σχολείου έως την
Τετάρτη 07 /03/ 2018 ώρα 13:00. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή
όπως προβλέπεται από την ίδια ανωτέρω αναφερόμενη νομοθεσία. Ομοίως η σύνταξη της σύμβασης
οργανωμένου ταξιδιού και οι αναρτήσεις στο Διαύγεια.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:
•

Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης (αστικής και επαγγελματικής) Διοργανωτή, όπως ορίζει η
κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη ασφάλιση για την περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας
μαθητή ή συνοδού καθηγητή

•

Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες
ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (απεργία, αντίξοες καιρικές συνθήκες κτλ).

•
Διακανονισμός: προκαταβολή το 1/3 της συνολικής τιμής, 1/3 στις 28/03/18, και το υπόλοιπο στις 30/03/18.
Ο Διευθυντής
Μαρκουϊζος Ευάγγελος
Σελίδα - 2 - από 2

