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                                    ----         
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                    «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»  
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Τηλέφωνο: 2102775357,  2102796658  

Τηλ./Τηλεομ.: 2102754795                ΚΟΙΝ 

e-mail: 4lyknira@sch.gr  
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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση πολυήμερης εκδρομής 
στην Κρήτη. 
 
ΣΧΕΤ.: - 
 
Το 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής προτίθεται να πραγματοποιήσει πολυήμερη εκπαιδευτική 
εκδρομή στην Κρήτη (διανυκτερεύσεις στα Χανιά), ακτοπλοϊκά. (Άρθρο 2 παρ. 3, Υ.Α 
33120/ΓΔ4/28-02-2017). Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 
2018 έως και την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 (τρεις -3- διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο και 
δύο στα πλοία μετάβασης και επιστροφής). 
Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν περίπου 65 μαθητές της Γ΄ τάξης και 4 καθηγητές. 
Η μετάβαση θα γίνει με πλοία από το λιμάνι του Πειραιά προς τα Χανιά και η επιστροφή από 
το λιμάνι του Ηρακλείου προς τον Πειραιά. Οι μετακινήσεις στην Κρήτη θα γίνουν με 
μισθωμένα τουριστικά λεωφορεία που θα βρίσκονται στην αποκλειστική διάθεση του 
Σχολείου. Η μετακίνηση από και προς τον Πειραιά θα γίνει με μισθωμένα λεωφορεία. 
Το σύνολο των μαθητών θα μεταβεί και θα επιστρέψει σε τετράκλινες καμπίνες και οι 
καθηγητές σε δίκλινες. Η φιλοξενία μαθητών και καθηγητών θα γίνει σε ξενοδοχείο 5* εκτός 
πόλεως Χανίων και σε ακτίνα μέχρι 5 Km. Οι μαθητές θα φιλοξενηθούν σε τρίκλινα κατά 
βάση δωμάτια και οι καθηγητές σε μονόκλινα. Το ξενοδοχείο θα πρέπει να παρέχει πρωινό 
σε μπουφέ και δείπνο σε μπουφέ εντός του ξενοδοχείου. Με την προσφορά θα δηλωθεί 
υποχρεωτικά το όνομα του προτεινόμενου ξενοδοχείου όπως και θα κατατεθεί δήλωση του 
εκπροσώπου του, ότι το ξενοδοχείο λειτουργεί κανονικά τη συγκεκριμένη περίοδο. 
Γενικά το συνοπτικό πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως εξής: 

 08/12/2018: Αναχώρηση το απόγευμα από το Σχολείο, μετάβαση στον Πειραιά, 
επιβίβαση στο πλοίο. Μετάβαση στην Κρήτη (Χανιά). 

 09/12/2018: Άφιξη στα Χανιά, επίσκεψη σε χώρους ενδιαφέροντος, (τάφοι Βενιζέλων, 
ίδρυμα Βενιζέλου), μετάβαση στο ξενοδοχείο, check-in. 

 10/12/2018: Αναχώρηση από ξενοδοχείο, επίσκεψη στο Αρκάδι και Ρέθυμνο, 
επιστροφή στα Χανιά. 

 11/12/2018: Αναχώρηση από ξενοδοχείο, επίσκεψη στο Μάλεμε και Θέρισο. 

 12/12/2018: Check-out, μετάβαση στο Ηράκλειο, ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο 
της Κνωσού, μετάβαση στο ενυδρείο και επιστροφή στο Ηράκλειο. Επιβίβαση στο 
πλοίο. Μετάβαση στον Πειραιά 

 13/12/2018: Άφιξη στον Πειραιά επιστροφή στο Σχολείο το πρωί.  
 

Επιπλέον των παραπάνω θα πρέπει να παρέχονται: 
- Έμπειρος συνοδός του ταξιδιωτικού γραφείου. 
- Ξεναγήσεις στους αναφερόμενους χώρους. 

ΠΡΟΣ    

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο 
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- Ασφάλεια αστικής ευθύνης του διοργανωτή και ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
που να καλύπτει και τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας. 
Σε ξεχωριστό φάκελο θα πρέπει να κατατεθεί:  

1. ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ)  

2. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) 
 
Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο Σχολείο μέχρι την Πέμπτη 08 Νοεμβρίου 2018 
και ώρα 12:00΄ και θα ανοιχθούν αυθημερόν στις 13:30΄.   
 
ΠΡΟΣΟΧΗ ! 
α) Η προσφορά κατατίθεται κλειστή σε έντυπη μορφή (όχι με email ή fax) στο σχολείο.  
β) Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη 
Δήλωση ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας 
τουριστικού γραφείου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. 
γ) Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και έγγραφη 
επιβεβαίωση της ακτοπλοϊκής εταιρείας περί διαθεσιμότητας των αιτούμενων κλινών και 
εισιτηρίων για λογαριασμό του σχολείου. 
δ) Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και έγγραφη 
επιβεβαίωση του ξενοδοχείου περί διαθεσιμότητας των αιτούμενων κλινών για λογαριασμό 
του σχολείου. 

 
 
 

Ο Δ/ντής 
 
 

 ΕΜΜ. Β. ΜΟΡΜΟΡΗΣ 
        Πληροφορικής 

 
 


