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ΠΡΟΣ 

 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για  την  οργάνωση τετραήμερης  εκδρομής στα πλαί- 
              σια περιβαλλοντικών προγραμμάτων μαθητών της  Β’ Τάξης του  4ουΓΕ.Λ. Ηρακλείου με βασικό   
              προορισμό Βόλο –Τρίκαλα 

 
Ο Διευθυντής του 4ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου προκηρύσσει, σύμφωνα με την με αριθμό 

33120/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β'/6-3-2017) Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., την εκδήλωση ενδιαφέροντος από 

τα Τουριστικά Γραφεία  για τη διοργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής περιβαλλοντικής  εκδρομής  

μαθητών της Β΄ Τάξης με βασικό προορισμό τον Βόλο και τα Τρίκαλα. 

 Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί το μήνα Μάρτιο του 2018. 

 Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι :  

Από Ηράκλειο για Βόλο :  Πλοίο, Λεωφορείο 

Από Τρίκαλα  για Ηράκλειο:   Λεωφορείο,  Πλοίο  

 Αναχώρηση από Ηράκλειο θα γίνει σύμφωνα με  το  παρακάτω πρόγραμμα  της εκδρομής : 

 Τετάρτη  7-3-2018: Αναχώρηση από  το  λιμάνι του  Ηρακλείου  

 
 Πέμπτη:  8-3- 2018: Αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά για Ιερά μονή Αγίας Ειρήνης 

Χρυσοβαλάντου- Χαλκίδα - Βόλος (Περιήγηση στην Πόλη του Βόλου και συγκεκριμένα επίσκεψη 

στο  μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας, στο σπίτι με το τριαντάφυλλο στη παραλιακή λεωφόρο με τα 

πανέμορφα έργα  τέχνης  κ.ά ). 

 ( Διανυκτέρευση-Νυκτερινή διασκέδαση). 

 
 Παρασκευή 9-3-2018: Αναχώρηση με  το  τρενάκι του Βόλου για τις Μηλιές Πηλίου. Στη  

συνέχεια με λεωφορείο θα επισκεφτούμε την Τζαγκαράδα - το χιονοδρομικό κέντρο  στα Χάνια 

Πηλίου  την Μακρινίτσα- την Πορταριά, επιστροφή  στο  Βόλο . 

 ( Διανυκτέρευση).  

 
 Σάββατο 10-3-2018: Αναχώρηση  για Τρίκαλα - Πύλη ( επίσκεψη στο μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι 

της Ελλάδας)- Παλαιοκαρυά ( Επίσκεψη σ' ένα μαγικό τοπίο) - Μουζάκι - Λίμνη Πλαστήρα - 

Καρδίτσα ( επίσκεψη στο πάρκο Παυσίλυπτο της Καρδίτσας,) - Τρίκαλα. 

ΔΔΕ Ηρακλείου 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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 ( Επίσκεψη στο φρούριο των Τρικάλων και στο κέντρο των Τρικάλων).  

( Διανυκτέρευση-Νυκτερινή διασκέδαση). 

 
  Κυριακή 11-3-2018: Αναχώρηση  για Καλαμπάκα -Μετέωρα( επίσκεψη σε 3 ή 4 μοναστήρια). 

  Αναχώρηση για Πειραιά και επιβίβαση στο πλοίο. 

 

Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών στην εκδρομή είναι (72) 

μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές. 

 

Η προσφορά των Τουριστικών Γραφείων θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει ρητά τα 

παρακάτω: 

 

1. Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι: 

•  Πλοίο για τη μετάβαση από Ηράκλειο στον Πειραιά  και αντίστροφα με  καμπίνες για     

   όλους τους  μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές.     

•  Τουριστικά λεωφορεία που θα είναι στη διάθεση των μαθητών σε όλη  

    τη διάρκεια της εκδρομής για όλες τις μετακινήσεις τους, ακόμη και στις νυκτερινές 

    εξόδους 

Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

προδιαγραφές (ελεγμένα από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική 

άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα, να διαθέτουν  

ηχοσύστημα, νέα στην κυκλοφορία κ.λπ.) καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 

ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών ( ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λ.π). 

2. Το ξενοδοχείο  να είναι 5 ή 4 αστέρων στο Βόλο  και 4  ή 3 αστέρων στα Τρίκαλα και να είναι 

εξασφαλισμένα το πρωινό (οπωσδήποτε Buffet ) και τα δωμάτια που θα μείνουν οι μαθητές 

να είναι δίκλινα ή τρίκλινα και των καθηγητών μονόκλινα.  

Θα εκτιμηθεί ανάλογα η θέση του ξενοδοχείου . Συνολικά 2 Διανυκτερεύσεις με προτίμηση σε 

ξενοδοχείο του κέντρου. 

3. Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει ρητή αναφορά στην κατηγορία , το όνομα και τη 

διεύθυνση των ξενοδοχείων που θα προταθούν. 

4. Γιατρό που θα συνοδεύει τους μαθητές και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής.  (Από την αναχώρηση από το Ηράκλειο μέχρι την επιστροφή στο 

Ηράκλειο). 

5. 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. 
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6. 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 και 

που θα κατατεθεί πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής στο σχολείο  ). 

7. Την ξεκάθαρη αναφορά στην προσφορά  ότι το ταξιδιωτικό γραφείο δεσμεύεται: 

α) στην περίπτωση  που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή λόγω ανωτέρας βίας ( δεν θα 

εγκριθεί ή δεν θα συμμετάσχει το 70% των μαθητών της Τάξης ) και έχουν δοθεί σε αυτό 

χρήματα σαν προκαταβολή,  θα επιστρέψει όλο το ποσό των χρημάτων στο σχολείο και β) αν 

δεν θα συμμετάσχει μαθητής, λόγω ανωτέρας βίας (π.χ.  αν αρρωστήσει) και έχει δώσει 

χρήματα θα του επιστραφούν τα χρήματα που είχε δώσει.  

8. Η Προσφορά πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τη δωρεάν συμμετοχή (εισιτήρια κ.λ.π.) 

των  συνοδών καθηγητών και ακόμα free εισιτήρια  για άπορους μαθητές. 

 

Η Προσφορά που δεν θα περιέχει και δεν θα ικανοποιεί ρητά κάποια  

από τα παραπάνω αριθμημένα οκτώ (8)  χαρακτηριστικά της Προκήρυξης θα χαρακτηρίζεται 

από την Επιτροπή  "τεχνικά μη αποδεκτή" και  θα απορρίπτεται.  

 

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

η επιβάρυνση 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 Τετάρτη 14 

Φεβρουαρίου  2018  και ώρα 13:00 στο γραφείο του Δ/ντή του 4ουΓΕΛ Ηρακλείου (Φιλιππουπόλεως 

45).  Η κατά το Νόμο αρμόδια Επιτροπή θα ανοίξει τις προσφορές στο σχολείο την ίδια ημέρα στις 

13:30: και θα επιλέξει την προσφορά που θα παρέχει τα παραπάνω 8  χαρακτηριστικά και που θα 

εγγυάται την καλύτερη και  ασφαλέστερη οργάνωση της εκδρομής σε συνδυασμό με την πιο 

συμφέρουσα τιμή. 

 

                      

           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 
                      ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΙΔΗΣ  

                     Φυσικός - Ρ/Η PhD 
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