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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 7/ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

     Η  Διευθύντρια  του  Γενικού  Λυκείου  Σκύρου  προκηρύσσει  εκδήλωση
ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής-ψυχαγωγικής 7/ήμερης εκδρομής
της Τρίτης (Γ΄) τάξης στα  Χανιά (Κρήτη)  και απευθύνεται στα τουριστικά γραφεία
που θα επιθυμούσαν να καταθέσουν προσφορές.
     Στην  εκδρομή,  που  θα  πραγματοποιηθεί  από  30/03/2019  έως  05/04/2019
προβλέπεται  να  συμμετάσχουν  δεκαεπτά  (17) μαθητές  και  δύο  (02) συνοδοί
καθηγητές.

     Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής ορίζεται ως εξής:

- 1η ημέρα (Σάββατο 30/03/2019): Αναχώρηση από το λιμάνι της Σκύρου με το
F/B «Αχιλλέας»  στις  08:00  π.μ..  Άφιξη  στο  λιμάνι  της  Κύμης  στις  09:45,
επιβίβαση σε πούλμαν και αναχώρηση για το λιμάνι του Πειραιά. Βόλτα στην
πόλη μέχρι το απόγευμα. Αναχώρηση με πλοίο το βράδυ για Χανιά.

- 2η ημέρα (Κυριακή 31/03/2019): Άφιξη το πρωί στα Χανιά, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Βόλτα και ξενάγηση στην πόλη μέχρι το απόγευμα. Δείπνο στο
ξενοδοχείο και βραδινή βόλτα.

- 3η  ημέρα  (Δευτέρα  01/04/2019): Εκδρομή  στα  δυτικά  του  νομού  Χανίων
(Πλατανιάς,  Μάλεμε,  Κολυμπάρι,  Καστέλι,  Φαλάσαρνα).  Επιστροφή  το
απόγευμα στα Χανιά. Βραδινή βόλτα.

- 4η ημέρα  (Τρίτη  02/04/2019):  Εκδρομή  στη  Μονή  Αρκαδίου  και  μετά  στο
Ρέθυμνο. Ξενάγηση στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Επιστροφή το απόγευμα
στα Χανιά. Δείπνο και βραδινή βόλτα.

- 5η ημέρα  (Τετάρτη  03/04/2019): Εκδρομή  το  πρωί  στο  Θέρισο,  μετά  στο
Ακρωτήρι (τάφοι Βενιζέλων) και το μεσημέρι βόλτα στην πόλη των Χανίων.
Ξεκούραση το απόγευμα, δείπνο και βραδινή βόλτα.

- 6η ημέρα  (Πέμπτη  04/04/2019):  Εκδρομή  στο  Ηράκλειο,  επίσκεψη  στην
Κνωσό και στο Ενυδρείο, βόλτα στην πόλη. Επιστροφή αργά το απόγευμα
στα Χανιά. Βραδινή βόλτα. 

- 7η ημέρα (Παρασκευή 05/04/2019): Αναχώρηση αεροπορικώς για Αθήνα και
μετά με πούλμαν από το αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος» για το λιμάνι της Κύμης.
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Επιστροφή στη Σκύρο με το  F/B «Αχιλλέας» (αναχώρηση 18:00, άφιξη στη
Σκύρο στις 19:45).

 
 

Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

- 1 .  Πούλμαν για τη μετάβαση από το λιμάνι της Κύμης στο λιμάνι του Πειραιά
(Σάββατο 30/03/2019) και από το αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος» στο λιμάνι της
Κύμης (Παρασκευή 05/04/2019) για μαθητές και συνοδούς.

- 2  . Τουριστικό  λεωφορείο  (όχι  διώροφο)  στην  Κρήτη  (από  το  πρωί  της
31/03/2019 έως και το πρωί της αναχώρησης από Χανιά, στις 05/04/2019), το
οποίο θα είναι συνεχώς στη διάθεση των μαθητών για τις μετακινήσεις τους
(και  τις  βραδινές)  που να πληροί  όλες  τις  προϋποθέσεις  ασφαλείας για  τη
μετακίνηση  των  μαθητών  (έλεγχος  ΚΤΕΟ,  έγγραφα  καταλληλότητας,
επαγγελματική  άδεια  οδήγησης,  ελαστικά  σε  καλή  κατάσταση,  πλήρως
κλιματιζόμενο, ζώνες ασφαλείας, έμπειρος οδηγός, κλπ)

- 3  . Ακτοπλοϊκά  εισιτήρια  από  Πειραιά  προς  Χανιά  (στις  31/03/2019)  με
καμπίνες  για  όλους  τους  μαθητές  και  2  καμπίνες  για  τους  συνοδούς
καθηγητές.

- 4 . Αεροπορικά εισιτήρια από Χανιά προς Αθήνα στις 05/04/2019.
- 5 . Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* με ημιδιατροφή, σε δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα

για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
- 6  . Υποχρεωτική  Ασφάλιση  Ευθύνης  Διοργανωτή,  όπως  ορίζει  η  κείμενη

νομοθεσία,  καθώς  και  πρόσθετη  προαιρετική  ασφάλιση  για  περίπτωση
ατυχήματος ή ασθενείας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.

- 7 . Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση
που – για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθενείας – ματαιωθεί η συμμετοχή του.

- 8 . Αποδοχή από μέρους του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση
αθέτησης των όρων του συμβολαίου (εγγυητική επιστολή), με ποσό που θα
καθοριστεί από το Σχολείο. 

     Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ της
εκδρομής αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά, με ειδική αναφορά για
πιθανότητα μειωμένης τιμής σε μαθητές  πολύτεκνων οικογενειών,  ανέργων
και  γενικότερα  ευαίσθητων  κοινωνικών  ομάδων.  Με  την  προσφορά  θα
κατατεθεί  απαραίτητα  από  το  ταξιδιωτικό  γραφείο  και  υπεύθυνη  δήλωση
κατοχής  του  ειδικού  σήματος  λειτουργίας  τουριστικού  γραφείου,  το  οποίο
πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 
     Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία  καλούνται  να υποβάλουν σε κλειστούς
φακέλους  στη  Διεύθυνση  του  Σχολείου  σφραγισμένες  προσφορές,  το
αργότερο μέχρι την Δευτέρα 25/02/2019 ( σφραγίδα ταχυδρομείου ) , που θα
περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και θα είναι σύμφωνες
με τη σχετική νομοθεσία. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την

           αρμόδια Επιτροπή το μεσημέρι της Τετάρτης 27/02/2019 στο Γραφείο του      
           Γενικού Λυκείου Σκύρου.

                                                                                         Η Διευθύντρια

                                                                                       Mατσάγκα Ελένη 
       


