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Θέμα :  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτική Επίσκεψη  

             εγκεκριμένου περιβαλλοντικού προγράμματος του ΓΕΛ Αρχανών  

             στη Πελοπόννησο.  

 
 Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Αρχανών σύμφωνα με την υπ. αριθμ.  

129287/Γ2 2-12-2011 Υ.Α.  καθώς και τις τροποποιήσεις της, ζητά την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση τετραήμερης Εκπαιδευτικής 

Επίσκεψης στην Πελοπόννησο   που θα πραγματοποιηθεί από 1/4 έως 5/4/2017. Στην 

εκδρομή θα συμμετάσχουν 30 περίπου μαθητές και  3 συνοδοί καθηγητές. 

            Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει: 

 

 Την μετάβαση με λεωφορείο από τις Αρχάνες στο λιμάνι Ηρακλείου και αντίστροφα. 

 Την μετάβαση με καράβι από Ηράκλειο στον Πειραιά και αντίστροφα, σε τετράκλινες 

καμπίνες για τους μαθητές και μονόκλινες ή δίκλινες καμπίνες για τους καθηγητές  

 Δυό (2) διανυκτέρευσεις με πρωινό σε ξενοδοχείο 3* ή 4* στη Καλαμάτα. Στην προσφορά 

πρέπει να αναφέρεται ρητά η κατηγορία και το όνομα του ξενοδοχείου.  

 Δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές (χωρίς την προσθήκη ράντζου) και μονόκλινα 

για τους συνοδούς καθηγητές.  

 Τουριστικά λεωφορεία για τις μετακινήσεις τα οποία θα είναι συνεχώς στη διάθεση των 

μαθητών. Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από τη κείμενη 

νομοθεσία προδιαγραφές (να είναι ελεγμένα από ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας 

οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, κλιματισμό) καθώς και ότι άλλο είναι 

απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών. 

 Ξενάγηση στις Μυκήνες και την Επίδαυρο 



4ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 

Ενδεικτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης  

 

 Σάββατο, 1.4.2017  

19.00 Αναχώρηση με λεωφορείο από τις Αρχάνες για το λιμάνι του Ηρακλείου 

20.00 Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες, δείπνο 

 

1
Η

 ΜΕΡΑ: Κυριακή, 2.4.2017 

7.00 Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά 

9.00 Άφιξη Μυκήνες, εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

10.30 Αναχώρηση για Επίδαυρο, περιήγηση στον αρχαιολογικό χρόνο 

12.30 Αναχώρηση για Ναύπλιο, περιήγηση στο Παλαμήδι, ελεύθερος χρόνος για φαγητό 

17.00 Αναχώρηση για Καλαμάτα 

19.00 Άφιξη στην Καλαμάτα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

21.00 Δείπνο 

 

2
Η

 ΜΕΡΑ: Δευτέρα, 3.4.2017 

7.30-8.30 Πρωινό 

8.30 Αναχώρηση για Κορώνη, περιήγηση 

11.00 Μετάβαση στη Μεθώνη 

12.30 Πύλος, επίσκεψη στο ανάκτορο του Νέστορα 

14.00 : Αναχώρηση για Καλαμάτα 

15.00 Άφιξη Καλαμάτα, ελεύθερος χρόνος για φαγητό 

21.00 Δείπνο 

 

 

3
Η

 ΜΕΡΑ: Τρίτη, 4.4.2017 

7.30-8.30 Πρωινό 

9.00 Αναχώρηση για Μυστρά, περιήγηση, εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

13.00 Άφιξη στη Σπάρτη, φαγητό 

16.00 Αναχώρηση για Αθήνα 

19.30 Μετάβαση στο λιμάνι του Πειραιά 

21.00 Αναχώρηση ακτοπλοϊκώς για Ηράκλειο 

 

Τετάρτη, 5.4.2017 

Άφιξη στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο λεωφορείο για τις Αρχάνες 

 

 

 

 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Υποχρεώσεις Τουριστικού Πρακτορείου:  

 

 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και 

πρόσθετη  προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή 

συνοδού καθηγητή.  

 Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του 

συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).  

 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις 

προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές κ.λ.π.)  

 

 Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή, σε περίπτωση που –για λόγους 

ανωτέρας βίας ή ασθένειας- ματαιωθεί η συμμετοχή του.  

 

 Την αποστολή αμέσως μετά την καταβολή της 1
ης

 δόσης βεβαιώσεων κράτησης- τόσο από 

την ακτοπλοϊκή εταιρία όσο και από το ξενοδοχείο στο οποίο θα καταλύσει το σχολείο. 

 

 Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής ανά 

μαθητή. 

 

  
Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει 

το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Επί πλέον στον φάκελο της προσφοράς 

πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) για να είναι εύκολη 

η ανάρτηση της στο διαδίκτυο. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την 

Πέμπτη  9 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Δ/ντή του ΓΕΛ Αρχανών. Οι προσφορές θα 

ανοιχτούν την ίδια μέρα. 

 

 

 
 Ο Διευθυντής 

 

 

 

Σηφάκης Ευάγγελος 

Αγγλικής Φιλολογίας 


