Γυμνάσιο ΤΛ Κορθίου 12/03-12-18
84502 Κόρθι Ανδρος
Τηλ./ fax: 2282061205
email: mail@gym-korth.kyk.sch.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤOY ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τ.Λ.ΚΟΡΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.
Σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2018 (ΦΕΚ 681/τ.Β’/6-3-2017) ΥΠ.Π.Ε.Θ. το
Γυμνάσιο ΤΛ Κορθίου Άνδρου διοργανώνει τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην ΚΡΗΤΗ
και ζητεί από τα ταξιδιωτικά γραφεία κλειστές προσφορές που θα κατατεθούν η θα
σταλούν στο γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Μαρίνου Σταυρούλας το αργότερο
μέχρι 27/03/2018.
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 02/05/2018 έως 06/05/2018, με 4
διανυκτερεύσεις στη Κρήτη. Συμμετέχοντες μαθητές: 42 - 47 Συνοδοί καθηγητές: 4 μαζί με
τον αρχηγό της εκδρομής.
Άφιξη στο Λιμάνι του Ηρακλείου στις 02/05/2018 στις 21:00 .
1. Διαμονή σε δίκλινα, τρίκλινα ή και τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές, και μονόκλινα
ή δίκλινα για τους καθηγητές σε ξενοδοχεία τριών ή τεσσάρων αστέρων στο Ηράκλειο. Στο
κόστος της διαμονής πρέπει να περιλαμβάνεται το πρωινό των ημερών 3, 4 και 5/5 και
δείπνο για τις ημέρες 2, 3 ,4, 5/5/2018
2. Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και
πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.
3.Χρήση λεωφορείου για τέσσερις ημέρες σύμφωνα με το πρόγραμμα.
4. 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).
5. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις
προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας ( αντίξοες καιρικές συνθήκες κτλ).
6. 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.λπ.) καθώς και να
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας 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 προσφορά 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 27 Μαρτίου 2018 και ώρα 13.00 στο
γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου-Τ.Λ. Κορθίου.
Τηλέφωνο/ fax: 2282061205
email: mail@gym-korth.kyk.sch.gr
Η εκδήλωση συμφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κυκλάδων. (http://dide.kyk.sch.gr/index.php/ekdromes-sxoleiwn).

H Διευθύντρια

Μαρίνου Σταυρούλα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:

Τετάρτη 02/05/18 ώρα 08.30 Συγκέντρωση και αναχώρηση με το λεωφορείο από
Κόρθι.
10:00 -21:30 Άφιξη στο Γαύριο.
10:00 Αναχώρηση για Ηράκλειο με το πλοίο SUPERFERRY II
21:30 Άφιξη στο λιμάνι τoυ Ηρακλείου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

Πέμπτη 03/05/18 08:00 -9:00 πρωινό
9:00 -10:30 Αναχώρηση για Ανώγεια –ΚΠΕ Ανωγείων
10:30-12:30 Παρακολούθηση προγράμματος.
Εκδρομή και παρακολούθηση του προγράμματος του ΚΠΕ στον Ψηλορείτη.
16:30 Επιστροφή στο Ηράκλειο.

Παρασκευή 04/05/2018
08:00 -9:00 πρωινό.
9:00 Κνωσός – Αρχαιολογικό Μουσείο, αναχώρηση για τον Αρχαιολογικό χώρο της
Κνωσού.
Στη συνέχεια μεταφορά στο Ηράκλειο, όπου θα περάσουμε από τον Τάφο του
Νίκου Καζαντζάκη και θα επισκεφθούμε το αρχαιολογικό μουσείο της πόλη και το
ενυδρείο.

Σάββατο 05/05/2018
08:00 -9:00 πρωινό αναχώρηση για το Ρέθυμνο. Επίσκεψη στο Βενετσιάνικο λιμάνι.
13:00 -15:00 Μετάβαση στην ιστορική μονή του Αρκαδίου, 14αι μ.Χ από τον
αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ηράκλειτο.
16:30 Επιστροφή στο ξενοδοχείο

Κυριακή 06/05/2018. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο στις 07:00 μετάβαση στο
λιμάνι και επιβίβαση στο SUPERFERRY της GoldenStarferries Αναχώρηση στις 07:40
από Ηράκλειο- Άφιξη στο λιμάνι του Γαυρίου στις
18:30.
Αναχώρηση για Κόρθι.
19:30-20:30 Άφιξη στο Κόρθι.

