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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ 
ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΗ Γ΄ ΣΑΞΗ ΣΟΤ 5ου ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 
Η Γιεσθύνηρια ηοσ 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου προκηρύζζει εκδήλωζη ενδιαθέρονηος 

για ηην πραγμαηοποίηζη επίςκεψθσ μακθτϊν τθσ Γϋ τάξθσ ςτθ Βουλι των Ελλινων, ζύμθωνα με 

ηην Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΔΚ 2769, η.Β’/2-12-2011): 

 

Προχποκζςεισ:   

 Το ραντεβοφ ςτθ Βουλι είναι τθν Πζμπτθ  30  Μαρτίου 2017.  

Ώρεσ επίςκεψθσ: 15:00 – 18:00. 

  Συνολικά 2 διανυκτερεφςεισ (ςτθν Ακινα). 

 Αναφορικά με τον αρικμό των ςυμμετεχόντων ατόμων προβλζπεται να     

ςυμμετάςχουν περίπου  90 μακθτζσ  και  6  ςυνοδοί  κακθγθτζσ.  

 Η μετακίνθςθ κα πραγματοποιθκεί από τθν Τετάρτθ 29/03/2017 (αναχϊρθςθ από το 

Ηράκλειο) μζχρι τθν Παραςκευι 31/03/2017 (επιςτροφι ςτο Ηράκλειο) ι Τρίτθ 

28/03/2017 μζχρι Πζμπτθ 30/03/2017 λαμβάνοντασ υπόψθ το ραντεβοφ ςτθ Βουλι 

(θμζρεσ που κα διαςφαλίηονται ευνοϊκότερεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ μεταφοράσ και 

διαμονισ). 

 Οι μετακινιςεισ κα γίνουν με αεροπλάνο. Ανάλογα με τα δρομολόγια κα 

διαμορφωκεί και το τελικό πρόγραμμα τθσ επίςκεψθσ. 

 

Η προςφορά κα πρζπει να εξαςφαλίηει  τα παρακάτω: 

1. Αεροπορικι μετάβαςθ από και  προσ τθν Ακινα. 

2. Τουριςτικά λεωφορεία (όχι διϊροφα) τα οποία κα είναι ςυνεχϊσ ςτθ διάκεςθ των μακθτϊν για 

τισ μετακινιςεισ τουσ (και βραδινζσ), (ελεγμζνα από το ΚΤΕΟ, ζγγραφα καταλλθλότθτασ 

οχιματοσ, επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ, ελαςτικά ςε καλι κατάςταςθ, πλιρωσ κλιματιηόμενα 

κ.λπ.), κακϊσ και να πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ αςφάλειασ για τθ μετακίνθςθ μακθτϊν 

(ηϊνεσ αςφάλειασ, ζμπειροι οδθγοί κ.λπ.). 
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3. Συνοδόσ ιατρόσ, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ άμεςθ ιατρικι βοικεια ςε περίπτωςθ 

αςκζνειασ, ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ. 

4. Συνοδόσ πρακτορείου ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ. 

5.  Η δυνατότθτα θμιδιατροφισ είναι επικυμθτι αλλά κα πρζπει να αναφερκεί ξεχωριςτά. 

6. Δωρεάν ειςιτιρια για μακθτζσ με οικονομικό πρόβλθμα. 

7. Δφο διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχείο 4* με πρωινό, κατά προτίμθςθ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ.  

Σε δωμάτια τρίκλινα για τουσ μακθτζσ, όχι ράντηα. Ενϊ, για τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ 
επικυμείται θ διαμονι ςε δίκλινα δωμάτια. Επίςθσ, να ςυμπεριλθφκεί και πρόβλεψθ 
προςωπικοφ αςφαλείασ ςτουσ ορόφουσ διαμονισ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται: Επίςκεψθ 
ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο,   Πλανθτάριο,  Ίδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ, Ακρόπολθ, Μουςείο 
Ακρόπολθσ, Μοναςτθράκι, παρακολοφκθςθ μίασ κεατρικισ παράςταςθσ, κ.λ.π. Σασ 
παρακαλοφμε να εντάξετε τα παραπάνω ςτισ προτάςεισ ςασ. 

8. FΑΧ που να επιβεβαιϊνει τθν κράτθςθ δωματίων ςτα προςφερόμενα  ξενοδοχεία. 

9. Επιβεβαίωςθ για κράτθςθ ςτο αεροπλάνο. 

10. Υποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ Διοργανωτι, όπωσ ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία, κακϊσ και 

πρόςκετθ προαιρετικι αςφάλιςθ για περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ μακθτι ι ςυνοδοφ 

κακθγθτι. 

11. Επιςτροφι του ποςοφ ςυμμετοχισ ςτθν εκδρομι μακθτι ςε περίπτωςθ που -για λόγουσ  

ανωτζρασ βίασ ι αςκζνειασ– ματαιωκεί θ ςυμμετοχι του.   

12. Αποδοχι από μζρουσ του πρακτορείου ποινικισ ριτρασ, ςε περίπτωςθ ακζτθςθσ των όρων του 

ςυμβολαίου (εγγυθτικι επιςτολι), με ποςό που κα κακοριςτεί από το Σχολείο. 

13. Αντιμετϊπιςθ περίπτωςθσ μθ πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ, λόγω ανωτζρασ βίασ. 

 

Για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ ηθτείται θ τελικι ςυνολικι τιμι με ΦΠΑ τθσ εκδρομισ αλλά 

και θ επιβάρυνςθ ανά μακθτι χωριςτά, με ειδικι αναφορά για πικανότθτα μειωμζνθσ τιμισ ςε 

μακθτζσ πολφτεκνων οικογενειϊν λόγω εκπτϊςεων ςε ειςιτιρια. Με τθν προςφορά κα κατατεκεί 

απαραίτθτα από το ταξιδιωτικό γραφείο και υπεφκυνθ διλωςθ κατοχισ του ειδικοφ ςιματοσ 

λειτουργίασ τουριςτικοφ γραφείου, το οποίο πρζπει να βρίςκεται ςε ιςχφ. Επιπλζον, ςτον φάκελο 

τθσ προςφοράσ κα υπάρχει απαραιτιτωσ CD με τθν προςφορά ςε θλεκτρονικι μορφι (doc ι  

pdf), ϊςτε να είναι εφκολθ θ ανάρτθςι τθσ ςτο Διαδίκτυο. 

 

Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία καλοφνται να υποβάλουν ςε κλειςτοφσ φακζλουσ ςτθ 

Διεφκυνςθ του Σχολείου ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, το αργότερο μζχρι τθ Δευτζρα 19-12-2016 

και ϊρα 13:00, όπου κα περιγράφουν αναλυτικά τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ και τισ επιπλζον 

ενδεχόμενεσ βελτιωτικζσ προτάςεισ και κα είναι ςφμφωνεσ με τθ ςχετικι νομοκεςία. Η 

αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει από αρμόδια επιτροπι τθν Τρίτθ 20-12-2016 ςτισ 12:00  

ςτο Γραφείο τθσ Διευκφντριασ του 5ου Γυμναςίου Ηρακλείου. 

                                                     Η Διευκφντρια 
 

                                                   Πεδιαδίτου  Χαρίκλεια  


