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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

Το Πειραµατικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου στο πλαίσιο Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαί-

δευσης, προγραµµατίζει να πραγµατοποιήσει τριήµερη εκπαιδευτική εκδροµή µε προορισµό το 

Καρπενήσι Ευρυτανίας.  

Ελάχιστοι όροι πραγµατοποίησης εκδροµής: 

1. Χρόνος πραγµατοποίησης εκδροµής: 

Ηµέρα αναχώρησης από Ηράκλειο: Τετάρτη βράδυ 08/04/2020 

Ηµέρα επιστροφής στο Ηράκλειο: Κυριακή πρωί 12/04/2020 

2. Μέσα: α) Ακτοπλοϊκή µετάβαση προς και από τον Πειραιά και β) λεωφορείο για όλες τις υπό-

λοιπες µετακινήσεις. 

3. Εκτιµώµενος αριθµός µαθητών: 14 

4. Αριθµός συνοδών καθηγητών: 2 

5. ∆ύο διανυκτερεύσεις (9/4 και 10/4) µε πρωινό στο Καρπενήσι, σε κατάλυµα 3 ή περισσότερων 

αστέρων, σε κεντρική και ασφαλή περιοχή µε δίκλινα ή τρίκλινα δωµάτια (χωρίς προσθήκη µε-

ταλλικών κλινών ή ράντζων) για τους µαθητές, και µονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

6. Εκτέλεση διαµορφωµένου από το σχολείο προγράµµατος µε ηµερήσιες µετακινήσεις εντός του 

νοµού Ευρυτανίας (Κλαυσί, Κεφαλόβρυσο, Τόρνος, Μονή Προυσού, Παλιό Μικρό Χωριό, 

κ.α.) για τις ανάγκες του περιβαλλοντικού προγράµµατος. 

7. Συνοδός γιατρός από το πρακτορείο σε όλη την εκδροµή. 

8. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή, όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία, καθώς και 

πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας µαθητή ή συνοδού 

καθηγητή. 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται το συνολικό κόστος της εκδροµής, καθώς και το κόστος ανά 

µαθητή, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Τα ενδιαφερόµενα Πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν στη ∆ιεύθυνση του Σχολείου σφραγισµέ-

νες προσφορές το αργότερο µέχρι και την Τρίτη 11-02-2020 και ώρα 10:30. Οι προσφορές θα περι-

γράφουν αναλυτικά τις προσφερόµενες υπηρεσίες και τις επιπλέον ενδεχόµενες βελτιωτικές προτά-

σεις, και θα είναι σύµφωνες µε την Υ.Α. 33120/Γ∆4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681 τ.Β΄/6-3-2017) και τη 

σχετική νοµοθεσία, όπως ισχύουν σήµερα. 



Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 11-02-2020 και ώρα 11:00 στο Γραφείο της 

∆ιεύθυνσης από την αρµόδια Επιτροπή. 

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

Α. Τη νόµιµη τήρηση του ωραρίου των οδηγών λεωφορείου. 

Β. Την αντιµετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγµατοποιηθεί η εκδροµή στις προβλεπόµενες 

ηµεροµηνίες λόγω ανωτέρας βίας (µη πραγµατοποιήσεις ακτοπλοϊκών δροµολογίων, κλπ.). 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται απαραιτήτως από υπεύθυνη δήλωση κατοχής του ειδικού σήµατος 

λειτουργίας τουριστικού πρακτορείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Επιπλέον, στον φάκε-

λο της προσφοράς θα υπάρχει απαραιτήτως CD µε την προσφορά σε ηλεκτρονική µορφή (doc, 

docx ή pdf), ώστε να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο. 

 

Η ∆ιευθύντρια 

 

 

Μαρία Γ. Πατραµάνη 


