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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΟ 
  

Ο Δ/ντής του Γυμνασίου Μαλίων προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από  τα τουριστικά 

γραφεία, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στo πλαίσιο προγράμματος 

πολιτιστικών θεμάτων μαθητών της Β και Γ τάξης σε προορισμούς στην Αθήνα και Ναύπλιο. 

Η εκπαιδευτική επίσκεψη θα γίνει από Τετάρτη 26/4/2015 έως Δευτέρα 1/5/2015 με μία 

διανυκτέρευση στην Αθήνα και δύο διανυκτερεύσεις στο Ναύπλιο. 

Συμμετέχοντες μαθητές: 28 

Συνοδοί καθηγητές: 3 
  
 Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα κάτωθι: 

1. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια των γραμμών ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ και ΠΕΙΡΑΙΑΣ –ΗΡΑΚΛΕΙΟ σε 

καμπίνες (μονόκλινες για τους συνοδούς καθηγητές). 

2. Τουριστικό λεωφορείο το οποίο θα διαθέτει όλες τις προδιαγραφές κατά την κείμενη νομοθεσία. 

Όλες οι μετακινήσεις θα γίνουν με το ίδιο λεωφορείο που θα παραλάβει τους μαθητές από το 

Γυμνάσιο Μαλίων και θα είναι στη διάθεσή τους σύμφωνα με τους προορισμούς του 

προγράμματος το οποίο περιλαμβάνει τη μετάβαση Μάλια-Ηράκλειο, Πειραιάς - Αθήνα -  

Ναύπλιο - Πειραιάς, Ηράκλειο-Μάλια και τις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα επισκέψεις στο 

Διακοπτό, Καλάβρυτα, Μυστρά, Μυκήνες, Επίδαυρο. 

3. Ξενοδοχείο τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων εντός πόλεων Αθηνών και Ναυπλίου, που να 

παρέχουν πλήρες πρωινό στους μαθητές. 

4. Μονόκλινα δωμάτια για τους συνοδούς καθηγητές και δίκλινα ή τρίκλινα για τους μαθητές. 

5. Να διασφαλίζεται παροχή άμεσης ιατρικής βοήθειας, σε περίπτωση ασθένειας. 

6. Στην προσφορά θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται η υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης 

Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για 

περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή. 

7. 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). 

8. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή λόγω ανωτέρας βίας 

(π.χ. εκλογών, καιρικών συνθηκών κλπ). 

9. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή, σε περίπτωση που για λόγους 
ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Π/ΒΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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10. Επιβεβαίωση με fax, κράτησης ξενοδοχείου. 

11. Τους μαθητές θα παραλάβει πούλμαν του τουριστικού γραφείου έξω από το Γυμνάσιο Μαλίων, 

κατά την ημέρα της αναχώρησης Τετάρτη 26/4/2017 και θα τους επιστρέψει στο ίδιο σημείο την 

ημέρα της επιστροφής Δευτέρα 1/5/2017. 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η 

επιβάρυνση ανά μαθητή. 
Με την προσφορά θα κατατεθεί απαραίτητα από το ταξιδιωτικό γραφείο  και υπεύθυνη δήλωση ότι 

διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Επιπλέον στο φάκελο της 

προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραίτητα CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) για 

να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο.  

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 10:00 το πρωί της 

Τετάρτης 15 Μαρτίου 2017, στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Μαλίων και θα ανοιχτούν 

την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 στις 12:00 το μεσημέρι. 

 

Επισυνάπτεται ενδεικτικό πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης. 

          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δ/ντής 

 

 

Δελλατόλας Στ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΝΑΥΠΛΙΟ 

 

1
η
 Ημέρα Τετάρτη 26/4/2017 

Αναχώρηση από Μάλια για λιμάνι Ηρακλείου. 

2
η
 Ημέρα Πέμπτη  27/4/2017 

Άφιξη στον Πειραιά και αναχώρηση για την εφημερίδα Καθημερινή και τον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι. 

Επίσκεψη σε εμπορικό κέντρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Περιήγηση στην Πλάκα, δείπνο και 

επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

3
η
 Ημέρα Παρασκευή 28/4/2017 

Πρωινό και αναχώρηση για Ναύπλιο με ενδιάμεση στάση στο Διακοπτό . Επιβίβαση στον οδοντωτό για 

Καλάβρυτα όπου θα μας περιμένει το λεωφορείο. Αναχώρηση και άφιξη στο Ναύπλιο. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Περιδιάβαση στο κέντρο της πόλης και στο κάστρο. Δείπνο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4
η
 Ημέρα Σάββατο 29/4/2017 

Πρωινό και αναχώρηση για Μυστρά. Επιστροφή στο Ναύπλιο, έξοδος για δείπνο, επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. 

5
η
 Ημέρα Κυριακή 30/4/2017 Πρωινό και αναχώρηση για Πειραιά. Στάση στις Μυκήνες και στο αρχαίο 

θέατρο της Επιδαύρου. Αναχώρηση για Πειραιά.  Επιβίβαση  στο πλοίο για Ηράκλειο. 

6
η
 Ημέρα Δευτέρα 1/5/2017 

Άφιξη νωρίς το πρωί στο Ηράκλειο και επιστροφή στα Μάλια.   
 

 

 

 

 

 

 

 


