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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΡΙΗΜΔΡΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΚΔΨΗ ΣΗ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΤ 5ΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ
Η Διευκφντρια του 5ου Γυμναςίου Ηρακλείου προκθρφςςει εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για τθν
πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ τθσ περιβαλλοντικισ ομάδασ του ςχολείου μασ ςτο
πλαίςιο εγκεκριμζνου προγράμματοσ χολικϊν Δραςτθριοτιτων.
Σα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία καλοφνται να υποβάλουν ςτθ Διεφκυνςθ του χολείου
ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ το αργότερο μζχρι και τθν Παραςκευή 13 Ιανουαρίου 2017 και ώρα
11:00 π.μ. Οι προςφορζσ κα πρζπει να περιγράφουν αναλυτικά τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ και
να είναι ςφμφωνεσ με τθν Τ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Βϋ/02-12-2011) και τθ ςχετικι
νομοκεςία. Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει από αρμόδια Επιτροπι τθν ίδια θμζρα, και
ϊρα 11:40 π.μ. ςτο Γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ.
Χρόνοσ πραγματοποίηςησ εκδρομήσ από 01 Μαρτίου (αναχώρηςη) ζωσ 04 ή 05 Μαρτίου 2017
(επιςτροφή).
την εκδρομή θα ςυμμετζχουν 31 μαθητζσ/τριεσ και 3 ςυνοδοί καθηγητζσ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ:
-01/03/2017: Αναχϊρθςθ από Ηράκλειο για Ακινα ακτοπλοϊκϊσ.
-02/03/2017: Άφιξθ ςτθν Ακινα, επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο και αναχϊρθςθ για το
χιονοδρομικό κζντρο των Καλαβρφτων για ςκι. Διανυκτζρευςθ ςτα Καλάβρυτα.
-03/03/2017: Επίςκεψθ ςτο χιονοδρομικό κζντρο των Καλαβρφτων για ςκι. τθ ςυνζχεια
γεφμα ςτα Καλάβρυτα και αναχϊρθςθ για Ναφπακτο μζςω Ρίου-Αντιρίου. Άφιξθ ςτθ Ναφπακτο.
Διανυκτζρευςθ.
-04/03/2017: Επίςκεψθ ςτον Εφθνο ποταμό (περιοχι Χάνι του Μπανιά) για ράφτιγκ και
τοξοβολία. Επιςτροφι ςτθν Ακινα μζςω Ρίου Αντιρίου. Επιβίβαςθ ςτο πλοίο και αναχϊρθςθ για
το Ηράκλειο ή άφιξη ςτο αεροδρόμιο Αθηνών και αναχώρηςη αεροπορικώσ με την βραδινή
πτήςη για Ηράκλειο.
-04/03/2016 ι 05/03/2017: Άφιξθ ςτο Ηράκλειο.

Η προςφορά πρζπει να περιλαμβάνει:
Α) Ακτοπλοϊκά ειςιτήρια Ηράκλειο-Πειραιάσ-Ηράκλειο με καμπίνεσ 4κλινεσ για μαθητζσ
και 2κλινεσ ή μονόκλινεσ για τουσ ςυνοδοφσ (και με ΜΙΝΩΙΚΕ και με ΑΝΕΚ) ή
Β) Ακτοπλοϊκά ειςιτήρια Ηράκλειο-Πειραιάσ με καμπίνεσ 4κλινεσ για μαθητζσ και 2κλινεσ
ή μονόκλινεσ για τουσ ςυνοδοφσ (και με ΜΙΝΩΙΚΕ και με ΑΝΕΚ) και αεροπορικά ειςιτήρια
Αθήνα-Ηράκλειο με αποςκευή ςτην επιςτροφή.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΝΑ ΔΟΘΟΤΝ ΠΡΟΦΟΡΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙ 2 ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ
-Διαμονι ςε ξενοδοχείο Αϋ ι Βϋ κατθγορίασ ςτα Καλάβρυτα για 1 διανυκτζρευςθ ςε 2κλινα
ι 3κλινα δωμάτια για τουσ μακθτζσ και μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ με πρωινό.
-Διαμονι ςε ξενοδοχείο Αϋ ι Βϋ κατθγορίασ ςτθ Ναφπακτο για 1 διανυκτζρευςθ ςε 2κλινα ι
3κλινα δωμάτια για τουσ μακθτζσ και μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ με πρωινό.
- Γιατρό ςυνοδό καθ ’όλη τη διάρκεια τησ εκδρομήσ.
-Λεωφορείο διακζςιμο όλο το 24ωρο με θμεριςιεσ και βραδινζσ μετακινιςεισ από και
προσ το ξενοδοχείο. Σο λεωφορείο κα πρζπει να διακζτει όλεσ τισ κείμενεσ από τθ νομοκεςία
προδιαγραφζσ (ζλεγχο από ΚΣΕΟ, ζγγραφα καταλλθλότθτασ οχιματοσ, επαγγελματικι άδεια
οδιγθςθσ, ελαςτικά ςε καλι κατάςταςθ, κλιματιςμό κ.τ.λ.) καθώσ και αλυςίδεσ χιονιοφ όπωσ
και οδθγό με τθν ανάλογθ εμπειρία, και να πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ για τθν αςφαλι
μετακίνθςθ των μακθτϊν.
-Προςφορά δωρεάν ειςιτθρίων ςτουσ μακθτζσ.
-Αποδοχι από το πρακτορείο ποινικισ ριτρασ ςε περίπτωςθ ακζτθςθσ των όρων του
ςυμβολαίου εκ μζρουσ του.
-Αςφάλιςθ Αςτικισ Ευκφνθσ, όπωσ ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία.
-Τπεφκυνθ διλωςθ από το γραφείο ότι διακζτει το ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο πρζπει
να βρίςκεται ςε ιςχφ.
-Αντιμετϊπιςθ τθσ περίπτωςθσ που δεν κα πραγματοποιθκεί θ εκδρομι ςτισ προβλεπόμενεσ
θμερομθνίεσ λόγω ανωτζρασ βίασ (καιρικζσ ςυνκικεσ, εκλογζσ, κ.λπ.).
-Δυνατότθτα ακφρωςθσ ςυμμετοχισ και επιςτροφισ χρθμάτων ςε περίπτωςθ μθ ςυμμετοχισ
κάποιου μακθτι λόγω αςκζνειασ.
Για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ ηθτείται θ τελικι ςυνολικι τιμι (με ΦΠΑ) τθσ εκδρομισ, αλλά και θ
επιβάρυνςθ ανά μακθτι.
τον φάκελο τθσ προςφοράσ πρζπει να υπάρχει απαραιτιτωσ CD με τθν προςφορά ςε θλεκτρονικι
μορφι (doc ι pdf), ϊςτε να είναι εφκολθ θ ανάρτθςι τθσ ςτο Διαδίκτυο.
Η Διευκφντρια

Πεδιαδίτου Χαρίκλεια

