
                            
                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                  Άγιοι Δέκα, 08/04/2022                      
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ                                           Αρ.Πρωτ: 62
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ                                                                                                   ΠΡΟΣ Δ.Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ     

ΤΚ 700 12

 Πληροφορίες: Παρασκευή Φλώρου 

Παναγιώτης Σαπουντζής

Τηλ.: 2892031207

e-mail: mail@gym-ag-deka.ira.sch.gr

                                                                                                                                        

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και οικονομικής 
προσφοράς σχετικά με την προγραμματισμένη διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των 
μαθητών/μαθητριών της Γ’ τάξης του Γυμνασίου Αγίων Δέκα και των συνοδών -  καθηγητών 
τους στη δυτική Κρήτη (Ρέθυμνο και Χανιά).  

Η  Διευθύντρια του Γυμνασίου Αγίων Δέκα προβαίνει στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα
ταξιδιωτικά γραφεία που επιθυμούν να αναλάβουν τη διεκπεραίωση της προγραμματισμένης διήμερης 
εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών/μαθητριών της Γ’ τάξης του Γυμνασίου Αγίων Δέκα και των συνοδών -  
καθηγητών τους  στην δυτική Κρήτη (Ρέθυμνο και Χανιά), σύμφωνα με την σχετική  Υ.Α.20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΥΑ 
(Β΄456) και τη σχετική νομοθεσία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 27 (11 ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΔΩΝ – ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓΙΟΥΣ ΔΕΚΑ:  Δευτέρα 16/05/2022 (ώρα: 8:30)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΔΕΚΑ: Τρίτη 17/05/2022 (ώρα 20:00)   

                                    Ενδεικτικό πρόγραμμα της   εκπαιδευτικής    εκδρομής                                                             
1η ημέρα  Δευτέρα 16/05/2022 

8:15 π.μ.  Συγκέντρωση των μαθητών στο χώρο του σχολείου
8:45 π.μ.  Αναχώρηση για Αρκάδι και αρχαία Ελεύθερνα.                                                                                                           
10:00 π.μ – 11:00 π.μ: Επίσκεψη στη Μονή Αρκαδίου
11:15π.μ-12:00 μ.μ: Ξενάγηση στο μουσείο της αρχαίας Ελεύθερνας.                                                                                     
12:00  Αναχώρηση για την πόλη των Χανίων                                                                                                                                   
13:00  Άφιξη  στο χώρο καταλύματος στα Χανιά                                                                                                                            



13:00 – 14:00 Τακτοποίηση στα δωμάτια                                                                                                                                        
14:00 – 15:30 Περιήγηση στο Ενετικό λιμάνι -επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο 
15:30-17:30 Μεσημεριανό φαγητό                                                                                                                                                   
17:30 – 20:30 Παραμονή στο ξενοδοχείο-Ανάπαυση.                                                                                                                   
21:00 – 23:30 Βραδινή έξοδος
23:45  Επιστροφή στο ξενοδοχείο –Τέλος πρώτης ημέρας

2  η   ημέρα Τρίτη  17/05/2022    

7:45-9:30 Πρωινό στο ξενοδοχείο                                                                                                                                                      
9:45 -12:00 Επίσκεψη στους τάφους των Βενιζέλων                                                                                                                      
12:00 -13:30  Μετάβαση στη Χαλέπα -Επίσκεψη της οικίας Βενιζέλων                                                                                     
13:45 Αναχώρηση για Ρέθυμνο                                                                                                                                                    
15:00-18:00  Περιήγηση στην παλιά πόλη Ρεθύμνου, επίσκεψη στην Φορτέτζα - μεσημεριανό φαγητό                          
18:00  Αναχώρηση από Ρέθυμνο 
19:00  Άφιξη στους Αγ. Δέκα – Λήξη  εκπαιδευτικής εκδρομής                                                                     
Για να είναι οι προσφορές οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες, θα πρέπει να περιλαμβάνουν::

1. Τη μετάβαση Γυμνάσιο Αγ.Δέκα - Χανιά - Γυμνάσιο Αγ.Δέκα με τουριστικά λεωφορεία, τα οποία θα πρέπει να
είναι συνεχώς διαθέσιμα για τις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα μετακινήσεις των μαθητών αλλά και σε
περίπτωση  έκτακτης  ανάγκης,  να  διαθέτουν  όλες  τις  προβλεπόμενες  από  την  κείμενη  νομοθεσία
προδιαγραφές  (ελεγμένα  από  το  ΚΤΕΟ,  εφοδιασμένα  με  έγγραφα  καταλληλότητας  οχήματος,  την
επαγγελματική  άδεια  οδήγησης,  ελαστικά  σε  καλή κατάσταση,  πλήρως κλιματιζόμενα  κλπ.),  καθώς  και  να
πληρούν και όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί
κλπ.).

2. Διαμονή σε Ξενοδοχεία 4* ή 5* στην πόλη των Χανίων ή σε κοντινή απόσταση από την πόλη των Χανίων (όχι
μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων), σε δωμάτια  δίκλινα ή τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους
συνοδούς καθηγητές (με κανονικά κρεβάτια, όχι με ράντζα), όλα συγκεντρωμένα σε ένα όροφο και ενδεικτική
προσφορά για ημιδιατροφή (ένα γεύμα).

3.  Τη δυνατότητα παροχής ενός επιπλέον δωματίου καραντίνας, σε περίπτωση διάγνωσης θετικού κρούσματος
από Covid – 19.
4.  Επίσκεψη σε χώρους εκπαιδευτικού-ιστορικού ενδιαφέροντος σε Ρέθυμνο και Χανιά.
5. Αναγραφή αριθμού των δωρεάν (FREE) εισιτηρίων για τους μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.
                                      Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

1. Υποχρεωτική  Ασφάλιση  Ευθύνης  Διοργανωτή,  όπως  ορίζει  η  κείμενη  νομοθεσία,  καθώς  και  πρόσθετη
ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή, καθώς κι ασφάλεια για Covid –
19.

2. Αποδοχή από μέρους του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου
από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή, με ποσό που θα καθοριστεί από το Σχολείο, με ελάχιστο το 15% του
συνολικού κόστους).

3. Πρόβλεψη  διαχείρισης  και  αντιμετώπιση  της  περίπτωσης  μη  πραγματοποίησης  της  εκδρομής  στις
προβλεπόμενες ημερομηνίες, λόγω ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, εκλογές, απεργία μεταφορικών μέσων
κλπ.).

4. Να  αναφέρεται  ως  όρος  στο  συμβόλαιο  ότι  σε  περίπτωση  μετάθεσης  της  ημερομηνίας  αναχώρησης  το
επιπλέον κόστος της εκδρομής θα επιβαρύνει αποκλειστικά το τουριστικό γραφείο. 



5. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας (π.χ.
Covid – 19) αδυνατεί να συμμετάσχει στην εκδρομή.

6. Mail που να επιβεβαιώνει την κράτηση των δωματίων στο ξενοδοχείο.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ της εκδρομής και η επιβάρυνση τυχόν
ξενοδοχείου ανά μαθητή και συνοδό χωριστά.
     Μαζί 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
καθώς και το συμβόλαιο «Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης (Tour Operator)» του ίδιου του διοργανωτή και όχι
άλλου τουριστικού πρακτορείου.
     Επιπλέον, η  προσφορά  θα σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή (doc. ή pdf.) στο μέιλ του σχολείου και θα
ανοίγει με κωδικό ασφαλείας, εάν δεν είναι δυνατή η αποστολή CD. 

   

  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία καλούνται να υποβάλλουν στη Διεύθυνση του Σχολείου  προσφορές το αργότερο 
μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 04/05/2022 και ώρα 10:00, στις οποίες θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες και τις επιπλέον ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις, οι οποίες επιβάλλεται να είναι σύμφωνες με 
Υ.Α.20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΥΑ (Β΄456) και τη σχετική νομοθεσία.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ΤΕΤΑΡΤΗ 04/05/2022 και ώρα 11:00 την από την αρμόδια επιτροπή.

 Η Διευθύντρια του Γυμνασίου

                                                                                                                                                   Άννα Μεσσαριτάκη
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