
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Βαρβάρα,  18 Ιανουαρίου 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ &

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αρ. Πρωτ. 13

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Κ.Α. 1759010
 ΤΤαχ. Δ/νση:        70003, Αγ. Βαρβάρα Ηρακλείου
ΠΠληροφορίες:    Κουτεντάκη  Χαρούλα
Τ Τηλ. :                  28940- 22127
 :  Fax :                   28940- 23347
E-mail:                  mail@lyk-ag-varvar.ira.sch.gr

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 3ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή

της Β’ Λυκείου στη Βουλή των Ελλήνων

Το Γενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας ζητεί από τα ταξιδιωτικά γραφεία κλειστή προσφορά,

για  την  εκπαιδευτική  εκδρομή  της  B΄  Λυκείου  στην  Aθήνα  (δύο  διανυκτερεύσεις) με

αναχώρηση τη Δευτέρα  25 /03/2019  και επιστροφή Πέμπτη 28/03/2019.

 Αριθμός μαθητών: 46 

 Αριθμός συνοδών: 4.   

Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλαμβάνει:

1. 25/03/2019 :  Μετακίνηση  με  λεωφορείο  από  Αγία  Βαρβάρα  προς  Λιμάνι  Ηρακλείου.

Ακτοπλοϊκά  εισιτήρια  για τη διαδρομή Ηράκλειο - Πειραιάς.

2. 26/03/2019 :  Άφιξη και αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά για  το Ίδρυμα Σταύρος

Νιάρχος.  Επίσκεψη  στο  Μουσείο  της  Ακρόπολης  –  Ακρόπολη.  Αναχώρηση,  άφιξη  και

ταχτοποίηση  στο  ξενοδοχείο.  Μεταφορά  και  Επίσκεψη  στη  Βουλή  των  Ελλήνων.

Διανυκτέρευση.

3. 27/03/2019 : Αναχώρηση για Επίδαυρο – Μυκήνες – Ναύπλιο. Επιστροφή στην Αθήνα

Διανυκτέρευση.

mailto:mail@lyk-ag-varvar.ira.sch.gr


4. 28/03/2019 :  Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και περιήγηση στο εκπτωτικό χωριό «Mc

Arthur Glenn». Άφιξη στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με βραδυνή πτήση για το Ηράκλειο.

Άφιξη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και Μετακίνηση με λεωφορείο προς Αγία Βαρβάρα.

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

 Μετακίνηση από Αγία Βαρβάρα προς το Λιμάνι του Ηρακλείου και επιστροφή από το

αεροδρόμιο Ηρακλείου στην Αγία Βαρβάρα.

 Ακτοπλοϊκή  μετάβαση  στον  Πειραιά  με  τετράκλινες  καμπίνες  για  τους  μαθητές,   και

μονόκλινες για τους συνοδούς.  Επιθυμούμε χωριστή και αναλυτική προσφορά για κάθε

ακτοπλοϊκή εταιρεία που εκτελεί το δρομολόγιο Ηράκλειο-Πειραιάς. 

 Επιβεβαίωση κράτησης καμπίνων.

 Επιστροφή  αεροπορικώς  με  βραδυνή  πτήση  (το  εισιτήριο  να  δίνει  τη  δυνατότητα

αποσκευής).

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

μετακινήσεις  τους  (ελεγμένα  από  το  ΚΤΕΟ,  εφοδιασμένα  με  τα  απαιτούμενα  έγγραφα

καταλληλότητας  οχήματος,  επαγγελματική  άδεια  οδήγησης  οδηγών,  ελαστικά  σε  καλή

κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα, ζώνες ασφαλείας κ.λ.π.). Συνοδός από το τουριστικό

γραφείο.

 Ξεναγός  για το μουσείο της Ακρόπολης και για τον Αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου

και των Μυκηνών.

 Διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων, σε δωμάτια τρίκλινα (όχι

ράντζα) ή δίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς.  

 Παροχή πρωινού και ενός γεύματος ( ημιδιατροφή ) σε μαθητές και συνοδούς. 

 Όνομα ξενοδοχείου και επιβεβαίωση κράτησης δωματίων.

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

και  πρόσθετη  προαιρετική  ασφάλιση  για  περίπτωση  ατυχήματος  ή  ασθένειας  μαθητή  ή

συνοδού καθηγητή. Ιατρική κάλυψη.



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

ανωτέρας βίας ή ασθένειας - ματαιωθεί η συμμετοχή του.

 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).

 Αντιμετώπιση  της  περίπτωσης  που  δεν  θα  πραγματοποιηθεί  η  εκδρομή  στις

προβλεπόμενες  ημερομηνίες  λόγω  ανωτέρας  βίας  (καιρικές  συνθήκες,  εκλογές,  απεργία,

κ.λ.π.)

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

εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή  χωριστά, με ειδική αναφορά για πιθανότητα

μειωμένης  τιμής  σε  μαθητές  πολύτεκνων-τρίτεκνων  οικογενειών,  λόγω  εκπτώσεων  σε

εισιτήρια.

 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  ανάρτησή της  στο

διαδίκτυο.

Τα  ενδιαφερόμενα  πρακτορεία  καλούνται  να  υποβάλουν  σε  κλειστούς  φακέλους  στη

Διεύθυνση  του  Σχολείου  σφραγισμένες  προσφορές,  το  αργότερο  μέχρι  Παρασκευή

25/01/2019 και ώρα 13:00, που θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και

τις  επιπλέον  ενδεχόμενες  βελτιωτικές  προτάσεις  και  θα  είναι  σύμφωνες  με  τη  σχετική

νομοθεσία.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή τη Δευτέρα 28/01/2019

στο Γραφείο της Διευθύντριας του  Λυκείου Αγίας Βαρβάρας.

                                                                                      

                                                                        Η Δ/ντρια



                                                                         Κουτεντάκη Χαρούλα
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