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Το 5ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου προγραμματίζει τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα Χανιά, 

108  περίπου μαθητών της Β΄ Λυκείου. 

Προϋποθέσεις πραγματοποίησης εκδρομής : 

1. Αναχώρηση με λεωφορείο από Ηράκλειο για Χανιά στις 04/04/2019 το πρωί και επιστροφή 

επίσης με λεωφορείο από Χανιά για Ηράκλειο στις 06/04/2019 το βράδυ  

2.Προβλεπόμενος  αριθμός μαθητών: 108 περίπου.   

3. Αριθμός συνοδών καθηγητών/τριών:  έξι (6) 

4. Δύο (2) διανυκτερεύσεις με πρωινό σε κεντρικό ξενοδοχείο (4 αστέρων) των Χανίων σε 

δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για τους/τις μαθητές/τριες (χωρίς προσθήκη ράντζου) και 

μονόκλινα για τους/τις συνοδούς. 

6. Μετακινήσεις με υπερυψωμένα κλιματιζόμενα λεωφορεία που θα είναι διαθέσιμα σε όλη 

τη διάρκεια της εκδρομής. 

Τα λεωφορεία θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την 

ισχύουσα νομοθεσία (Βεβαίωση τεχνικού ελέγχου, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, 

επαγγελματική άδεια ικανότητας οδηγού κλπ). Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά 

πριν την επιβίβαση των μαθητών από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. 

Οι μετακινήσεις που προβλέπονται είναι οι εξής:  

Α.  Ηράκλειο - Χανιά με ενδιάμεση στάση στο Βάμο. 

Β. Επίσκεψη στο Βοτανικό Πάρκο. 

Γ. Επίσκεψη και περιήγηση στο Μάλεμε. 
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Δ. Επίσκεψη στο Ακρωτήρι. 

Ε. Χανιά – Ηράκλειο με ενδιάμεση στάση στο Ρέθυμνο και στο Μουσείο Ελεύθερνας 

– Μαργαρίτες. 

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

πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή/τριας ή 

συνοδού καθηγητή/τριας.  

8. Ιατρική - φαρμακευτική υποστήριξη.  

9. Έμπειρος συνοδός του τουριστικού γραφείου σ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

10. Προσφορά εισιτηρίων (free) ανά 16 μαθητές. 

11. Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του 

συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με παρακράτηση ποσού που θα 

καθορίσει το σχολείο, με ελάχιστο το 10% του συνολικού κόστους).  

12. Τρόπο αντιμετώπισης της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις 

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

Τα ενδιαφερόμενα Πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν στο γραφείο της Διεύθυνσης του 

Σχολείου σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20/02/2019 και ώρα 

14:00. Προσφορές που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (Fax, e-mail, μη 

σφραγισμένος φάκελος) θα απορριφθούν. Οι προσφορές θα πρέπει να περιγράφουν 

αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις πιθανές ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις, 

και να είναι σύμφωνες με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) και τη 

σχετική νομοθεσία.  

Οι προσφορές θα πρέπει επίσης να αναφέρουν το συνολικό κόστος της εκδρομής,  καθώς και 

το κόστος ανά μαθητή/τρια. Οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση θα πρέπει να αναφέρεται 

ξεχωριστά. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή του 5ου  Γενικού 

Λυκείου την Πέμπτη 21-02-2019 και ώρα 12:00 στο Γραφείο της Διεύθυνσης. Θα επιλεγεί 

αυτή που θα είναι σύμφωνη με τις παραπάνω ορισθείσες προϋποθέσεις, η πλέον κατάλληλη 

και ευέλικτη για την υλοποίηση του παιδαγωγικού μέρους της επίσκεψης και η οικονομικά 

πιο συμφέρουσα.  

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται απαραιτήτως από υπεύθυνη δήλωση κατοχής του ειδικού 

σήματος λειτουργίας τουριστικού πρακτορείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 

Επιπλέον, στον φάκελο της προσφοράς θα υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε 

ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf), ώστε να είναι εύκολη η ανάρτηση της στο διαδίκτυο. 

  


