
 1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

8
Ο
 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Ταχ. Δ/νση: Γ. ΞΗΡΟΥΔΑΚΗ 17, ΗΡΑΚΛΕΙΟ T.K. 

71409 

Τηλέφωνο: 2810213762,  Fax: 2810213586 
Email…………: mail@8lyk-irakl.ira.sch.gr 

Ιστοσελίδα: http://8lyk-irakl.ira.sch.gr/ 

Πληροφορίες: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

                   Ηράκλειο  25/08/2017 

                   Αρ. Πρωτ. 919 

 

 

                    ΠΡΟΣ: 

 
                     τη Διεύθυνση 

                     Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

                       Ν. Ηρακλείου 
 

 

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διοργάνωση της πολυήμερης 

μετακίνησης των  μαθητών/τριών της θεατρικής ομάδας του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στο 

Δίον Πιερίας.  

 

Σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681 τβ/06-03-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,  ο  

Διευθυντής του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα 

τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση της πενθήμερης μετακίνησης της θεατρικής ομάδας του 

σχολείου στο πλαίσιο συμμετοχής στη Διεθνή Νεανική Συνάντηση Αρχαίου Δράματος,  Μουσικής 

και Αθλητισμού, « Ολύμπια εν Δίω» που διοργανώνει η Δ/νση Δ/βάθμιας Εκπ/σης - Γραφείο 

Καινοτόμων Δράσεων, Νομού Πιερίας υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.E.Θ., της Ελληνικής Εθνικής 

Επιτροπής για την UNESCO, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 

του Υπουργείου Πολιτισμού,  στο Δίον Πιερίας.  

 

Γενικά χαρακτηριστικά της μετακίνησης  

• Η μετακίνηση, πρόκειται να πραγματοποιηθεί ως εξής: 

Τετάρτη βράδυ 20 Σεπτεμβρίου 2017, αναχώρηση ακτοπλοϊκώς από Ηράκλειο και  

Πέμπτη πρωί 21/9/2017 αναχώρηση οδικώς από Πειραιά και άφιξη στα ΚΕΔΑ Σκοτίνας, 

νομού Πιερίας.  

Φιλοξενία με δωρεάν διαμονή από τη  Δ/νση Δ/βάθμιας Εκπ/σης ,νομού Πιερίας στα ΚΕΔΑ 

Σκοτίνας   την Πέμπτη 21, Παρασκευή 22, και Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017. 

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017, αναχώρηση οδικώς από τα ΚΕΔΑ Σκοτίνας για Πειραιά / 

αναχώρηση ακτοπλοϊκώς το βράδυ για Ηράκλειο  και Δευτέρα πρωί  25 Σεπτεμβρίου 2017 

άφιξη στο Ηράκλειο.  

•  Προβλέπεται να συμμετάσχουν  24 μαθητές (7 αγόρια, 17 κορίτσια) και δύο (2) καθηγήτριες 

ως συνοδοί. 
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• Η ακτοπλοϊκή μετακίνηση  της θεατρικής ομάδας  κατά την αναχώρηση και επιστροφή θα 

γίνει με MINOAN LINES ή ΑΝΕΚ LINES. Η διαμονή των μαθητών στο πλοίο θα 

πραγματοποιηθεί σε ανάλογες του πλήθους των μαθητών γυναικείες και ανδρικές καμπίνες, 

κατά προτίμηση στον ίδιο όροφο και συνεχόμενες, ενώ των συνοδών καθηγητριών τους σε 

δίκλινη καμπίνα γειτονική αυτών των μαθητών.  

• Τουριστικό λεωφορείο  (όχι διώροφο), το οποίο θα είναι διαθέσιμο στα μέλη της θεατρικής 

ομάδας σε όλη την διάρκεια της εκδρομής και για κάθε δραστηριότητα τους 

(μετακινήσεις, ξεναγήσεις, βραδινές εξόδους κ.λ.π) και θα διαθέτει εφεδρικό οδηγό για όσες 

μετακινήσεις χρειαστεί να γίνουν πέραν του ωραρίου των βασικών οδηγών. Το λεωφορείο θα 

πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (να έχει 

ελεγχθεί από το ΚΤΕΟ, να είναι εφοδιασμένο με τα απαιτούμενα έγγραφα καταλληλότητας 

οχήματος, την επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως 

κλιματιζόμενο κλπ.), καθώς και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη 

μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφάλειας, έμπειροι οδηγοί κλπ.).  

Ο οδηγός του λεωφορείου μπορεί να φιλοξενηθεί δωρεάν  σε μονόκλινο δωμάτιο στα ΚΕΔΑ  

Σκοτίνας όπου θα φιλοξενηθούν όλα τα μέλη της θεατρικής ομάδας στις 21, 22 και 23 

Σεπτεμβρίου 2017. 

  

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

πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή και 

μεταφορά του, εάν παραστεί ανάγκη. 

• Προσφορά του πρακτορείου για ελεύθερα εισιτήρια για τις δύο (2) συνοδούς καθηγήτριες. 

• Αποδοχή από μέρους του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε 

από τους όρους του συμβολαίου (εγγυητική επιστολή με παρακράτηση ποσού που θα 

καθορίσει το σχολείο, με ελάχιστο 15% του συνολικού κόστους). 

• Πρόβλεψη διαχείρισης της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής, λόγω ανωτέρας 

βίας (καιρικές συνθήκες, κλπ). 

• Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή, που για λόγους ανωτέρας βίας ή 

ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή. 

• Άδεια λειτουργίας του τουριστικού πρακτορείου (ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ). 

• Κράτηση ακτοπλοϊκών  εισιτηρίων με Fax που να την επιβεβαιώνει. 

 

Πρόγραμμα μετακινήσεων της Θεατρικής Ομάδας 

Τετάρτη 20/09/2017 : Συγκέντρωση στο  λιμάνι Ηρακλείου – Αναχώρηση για  Πειραιά.  

Πέμπτη 21/09/2017:  

Άφιξη στον Πειραιά και άμεση αναχώρηση για την Σκοτίνα, νομού Πιερίας. 

Άφιξη στα ΚΕΔΑ - Τακτοποίηση στα δωμάτια. 
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 Εκπαιδευτικές επισκέψεις:  

➢ Απόγευμα: μετάβαση στο Δίον, επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο, ξενάγηση στον αρχαιολογικό 

χώρο Δίου (ξεναγός),  Λιτόχωρο (ναυτικό μουσείο),  επιστροφή στη Σκοτίνα 

➢ Βράδυ: Λιτόχωρο 

Παρασκευή 22/09/2017: 

➢ Πρωί: μετάβαση  στο αρχαίο θέατρο του Δίου   

➢ Μεσημέρι: επιστροφή στη Σκοτίνα 

➢ Απόγευμα: μετάβαση  στα Πριόνια Ολύμπου, επιστροφή στη Σκοτίνα 

➢ Βράδυ: Κατερίνη 

Σάββατο 23/09/2017:  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις:  

➢ Πρωί: Μουσείο Βασιλικών Τάφων των Αιγών-Βεργίνα (χωρίς ξεναγό), Παναγία Σουμελά 

➢ Μεσημέρι: επιστροφή στη Σκοτίνα 

➢ Απόγευμα: Παλαιά Σκοτίνα, Παλαιός Παντελεήμονας, Κάστρο Πλαταμώνα, 

➢ Βράδυ: Πλαταμώνας ή Κατερίνη 

Κυριακή 24/09/2017: αναχώρηση οδικώς από Σκοτίνα για Πειραιά. Στάση στα Τέμπη. 

Αναχώρηση ακτοπλοϊκώς για Ηράκλειο.  

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017:Άφιξη στο Ηράκλειο. 

 

Για τη διοργάνωση της παραπάνω μετακίνησης να κατατεθούν δυο (2) ξεχωριστές προσφορές:  

η 1η προσφορά να εξασφαλίζει την κάλυψη  όλων  των προαναφερομένων υπηρεσιών 

και  

η 2η προσφορά να εξασφαλίζει επιπλέον ότι το τουριστικό λεωφορείο που θα είναι διαθέσιμο 

στην θεατρική ομάδα σε όλη την διάρκεια της μετακίνησης και για κάθε δραστηριότητα της θα 

παραλάβει από το σχολείο την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου2017 και θα επιστρέψει στο σχολείο τη 

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017, τα μέλη καθώς και τις αποσκευές/εξοπλισμό  των μελών  της 

θεατρικής ομάδας.  

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει 15 κύβους από φελιζόλ  (40x50x40cm) και ένα νταούλι (40x50cm). 

 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται: 

1. η τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ της εκδρομής. 

2. η τελική συνολική τιμή ανά συμμετέχοντα οικονομικά μαθητή. 

3.παροχή απόδειξης σε κάθε μαθητή χωριστά με την  εξόφληση της εκδρομής.  

 

Στην συνολική τιμή και την τιμή ανά μαθητή, δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν παροχές του 

γραφείου σας.  

Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν στο γραφείο της Διεύθυνσης  του 8ου 

ΓΕΛ Ηρακλείου, αποκλειστικά σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 31-08-

2017 και ώρα 11:00, που θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις 

επιπλέον ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις και θα είναι σύμφωνες με την Σύμφωνα με την Υ.Α. 

33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681 τβ/06-03-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., και τη σχετική νομοθεσία.  

Κάθε προσφορά που θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο πρέπει απαραιτήτως να 

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

οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφό του. 
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Κάθε προσφορά που θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο πρέπει απαραιτήτως να 

περιέχει και συμβόλαιο “Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης (Tour Operator)” του ιδίου διοργανωτή 

και όχι άλλου τουριστικού γραφείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 

Επιπλέον, στο φάκελο της προσφοράς θα υπάρχει απαραιτήτως CD ή άλλο μέσο με την 

προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) ώστε να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο. 

Όσες προσφορές δεν φτάσουν έγκαιρα μέχρι την παραπάνω προθεσμία ή αποσταλούν με 

διαφορετικό τρόπο (fax, email, με ανοιχτό φάκελο ή χωρίς) ή συνοδεύονται από κενό CD ή άλλο 

μέσο,  θα θεωρηθούν απαράδεκτες και δεν θα αξιολογηθούν. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές σε 

ηλεκτρονική μορφή οι οποίες ανοίγουν με χρήση κωδικού. 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την Πέμπτη 31-08-2017  

και ώρα 12:00, στο Γραφείο του Διευθυντή του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου και θα επιλεγεί 

αυτή που θα είναι σύμφωνη με τις παραπάνω προϋποθέσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και θα κριθεί ως η πλέον κατάλληλη και ευέλικτη για διαμόρφωση σύμφωνα με το 

παιδαγωγικό μέρος της εκδρομής και επιπλέον θα είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομικά. 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

                                                                                                 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΦΥΣΙΚΟΣ  PhD 

 


