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ΘΕΜΑ  «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κυριακή 3 Απριλίου µε Τρίτη 5 Απριλίου 2016» 

 

Ο ∆ιευθυντής του 6
ου

 Επαγγελµατικού Λυκείου Ηρακλείου σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 

129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ. Β/02-12-2011) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για µετακίνηση (32) τριάντα πέντε 

µαθητών και (3) τριών συνοδών καθηγητών του προγράµµατος Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης «Το Ηράκλειο και οι γειτονιές του» στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του 

Εθνικού Θεµατικού ∆ικτύου «Βιώσιµη Πόλη» του ΚΠΕ Κορδελιού-Βερτίσκου. 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά: 

 

-Ηµεροµηνίες: Κυριακή 3 Απριλίου – Τρίτη 5 Απρίλιου 2016  

-Συµµετέχοντες: Στην εκδροµή θα συµµετέχουν  32 µαθητές και  3 καθηγητές συνοδοί  

-Πρόγραµµα επίσκεψης: Παραµονή στη Θεσσαλονίκη για το Περιβαλλοντικό 

Πρόγραµµα την ∆ευτέρα 4/4/2016 και οργάνωση εκδροµών σε Βεργίνα-Νάουσα-

Χαλκιδική για την Κυριακή 3/4/2016 και την Τρίτη 5/4/2016 

 

Αναλυτικά: 

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

1) Τη µετάβαση µε αεροπλάνο από το Ηράκλειο στη Θεσσαλονίκη µε αναχώρηση 

την Κυριακή 3/4/2016 και επιστροφή την Τρίτη 5/4/2016. 

2) ∆ύο  (2) διανυκτερεύσεις µε πρωινό σε ξενοδοχείο κοντά στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης για τις 3/4/2016 και 4/4/2016. Τα δωµάτια των µαθητών να είναι 

τετράκλινα, τρίκλινα ή δίκλινα  και των συνοδών καθηγητών µονόκλινα. Στην 

προσφορά πρέπει να αναφέρεται ρητά η κατηγορία, η διεύθυνση και το όνοµα 

του ξενοδοχείου. 

3) Τουριστικό λεωφορείο, που θα είναι στη διάθεση της περιβαλλοντικής οµάδας 

για όλες τις µετακινήσεις, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Το λεωφορείο θα 

πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία προδιαγραφές 

(έλεγχο από ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήµατος, επαγγελµατική άδεια 

οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, κλιµατισµό κλπ). Επίσης πρέπει να 

πληρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφάλειας για τη µετακίνηση µαθητών 

(ζώνες ασφαλείας, έµπειροι οδηγοί, κλπ).  



4) Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή, όπως ορίζει η κείµενη 

νοµοθεσία καθώς και πρόσθετη  ασφάλιση για περίπτωση ατυχήµατος ή 

ασθένειας µαθητή ή συνοδού καθηγητή. 

5) Αποδοχή από το Γραφείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων 

του συµβολαίου από τη µεριά του (κατάθεση εγγυητικής επιστολής µε ποσό που 

θα καθορίσει το σχολείο). 

6) Ξεκάθαρη αναφορά ότι το ταξιδιωτικό γραφείο στην περίπτωση: 

a. που δεν θα πραγµατοποιηθεί η εκδροµή λόγω ανωτέρας βίας 

(κακοκαιρία , εκλογές κλπ) και έχουν καταβληθεί σε αυτό χρήµατα ως 

προκαταβολή, θα επιστρέψει όλο το ποσό των χρηµάτων στο Σχολείο. 

b. αν δεν συµµετάσχει µαθητής εξαιτίας σοβαρού λόγου (π.χ. λόγω 

ασθενείας) και έχει καταβάλλει χρήµατα, να του επιστραφούν στο 

ακέραιο. 

7) Τη δωρεάν συµµετοχή 1 ή περισσότερων συνοδών 

8) Άδεια λειτουργίας του τουριστικού πρακτορείου (ειδικό σήµα λειτουργίας του 

Ε.Ο.Τ). 

9) Κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχείων (µε επιβεβαιωτικό φαξ) 

 

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, λόγω εκπτώσεων σε 

εισιτήρια.  

Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και 

υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήµα λειτουργίας τουριστικού γραφείου, το 

οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Επιπλέον, στο φάκελο της προσφοράς θα υπάρχει 

απαραιτήτως CD µε την προσφορά σε ηλεκτρονική µορφή (doc ή pdf) ώστε να είναι 

εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο.  

   Παρακαλούµε τους ενδιαφερόµενους να στείλουν σφραγισµένες προσφορές 

που θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόµενες υπηρεσίες και τις επιπλέον 

ενδεχόµενες βελτιωτικές προτάσεις και θα είναι σύµφωνες µε τη σχετική νοµοθεσία 

στο γραφείο του Λυκείου ή µε email ή µε fax µέχρι τις 16-02-2016 ηµέρα Τρίτη και 

ώρα 11:30 π.µ. 

Όλες οι προσφορές θα ανοιχτούν την Τρίτη 16-02-2016 και ώρα 12:30 µ.µ. 

στο γραφείο του ∆ιευθυντή από την αρµόδια επιτροπή. 

 

 

Ο ∆ιευθυντής 

 

 

 

 

Αρχοντάκης Κωνσταντίνος 

 


