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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  ΤΟΥ 11ου ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Ο Δ/νής του 11ου ΓΕΛ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 

681/τ. Β/6-3-2017) Υ.Α. του Υ.Π.Π.Ε.Θ, ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος για  την πραγματοποίηση  

εκπαιδευτικής επίσκεψης της Περιβαλλοντικής Ομάδας  στην Καστοριά .Επειδή το σχολείο μας θα έχει 

εξασφαλισμένη διαμονή από το ΚΠΕ, ζητάμε μόνο τη μετάβαση (ατμοπλοϊκά ή αεροπορικά εισιτήρια ) 

καθώς και λεωφορείο για τις μετακινήσεις μας. 

 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

 

H εκδρομή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί από 17-04-19 έως 19-04-2019. 

Ο αριθμός των μαθητών είναι 25 έως 30 και οι συνοδοί καθηγητές 3. 

Το πρόγραμμα της εκδρομής είναι: 

1Η ΗΜΕΡΑ  Τετάρτη 17-04-2019 

Αναχώρηση αεροπορικώς από Ηράκλειο για Θεσσαλονίκη με πρωινή πτήση 

(Εναλλακτικά αναχώρηση την προηγούμενη μέρα ατμοπλοϊκώς για Πειραιά)  . 

Επιβίβαση στο  πούλμαν και αναχώρηση για Καστοριά .Διαμονή στην Καστοριά 

2η ΗΜΕΡΑ Πέμπτη 18-04-2019 

Καστοριά. Γνωριμία με την πόλη και ξενάγηση από το ΚΠΕ Καστοριάς .Διανυκτέρευση στην Καστοριά 

3η ΗΜΕΡΑ Παρασκευή 19-04-2019 

Αναχώρηση από την Καστοριά για το Νυμφαίο και τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ 

Το μεσημέρι μετάβαση στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και αναχώρηση για το Ηράκλειο με βραδινή 

πτήση 

 ή  εναλλακτικά μετάβαση το για  λιμάνι του Πειραιά και αναχώρηση ατμοπλοϊκώς για Ηράκλειο. 

Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 
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• Ατμοπλοϊκά εισιτήρια  Ηράκλειο –Πειραιας-Ηράκλειο σε τετράκλινες καμπίνες για τους 

μαθητές και μονόκλινες για τους συνοδούς καθηγητές. Ή  

• Αεροπορικά εισιτήρια. Ηράκλειο –Θεσσαλονίκη Ηράκλειο (πρωινή πτήση αναχώρησης 

/βραδινή πτήση επιστροφής) 

• Λεωφορείο με κλιματισμό, τα οποία θα είναι συνεχώς στη διάθεση των μαθητών για τις 

μετακινήσεις τους. Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την 

κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (να έχουν ελεγχθεί από το ΚΤΕΟ, να είναι εφοδιασμένα με τα 

απαιτούμενα έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, την επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά 

σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κλπ.), καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 

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

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

πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού 

καθηγητή και μεταφορά του αεροπορικώς, εάν παραστεί ανάγκη. 

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

συμβολαίου (εγγυητική επιστολή), με ποσό που θα καθοριστεί από το Σχολείο. 

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

• Fax που να επιβεβαιώνει την κράτηση των αεροπορικών ή ατμοπλοϊκών εισιτηρίων. 

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

επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά,.  

Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι 

διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 

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

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

. Οι προσφορές να κατατεθούν στο γραφείο του  Διευθυντή του Λυκείου σε κλειστούς φακέλους  το 

αργότερο μέχρι την Δευτέρα 18-2-2019 και ώρα 11.00 

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει από επιτροπή την ίδια μέρα  και ώρα.. 

                                                            

 

 

 

 

 

                                                                 Ο                                                               

                                                          Διευθυντής                                                     

                                                                                                                                                              

                                                       Σηφάκης Ευάγγελος                                 



    


