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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΟΥ ΓΕΛ ΓΑΖΙΟΥ 

 

Ο Διευθυντής του ΓΕΛ Γαζίου σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 
(ΦΕΚ 456/τ.Β/13-2-2020)  Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ., ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος 
από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση  διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης 
της Β΄ τάξης με προορισμό το Ρέθυμνο. 
 
Γενικά χαρακτηριστικά εκδρομής 

 Η  εκδρομή  θα  πραγματοποιηθεί  από  την  Παρασκευή  06/05/2022  έως 
Σάββατο 07/05/2022 (2 ημέρες, 1 διανυκτέρευση). 

 Προβλέπεται να συμμετάσχουν ενενήντα (95) περίπου μαθητές και πέντε (5) 
καθηγητές (4 συνοδοί και 1 αρχηγός). 

Ενδεικτικό πρόγραμμα εκδρομής 

1η   ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-5-2022: 
Αναχώρηση 08:30 π.μ. από το Γάζι 
Άφιξη στις Μαργαρίτες περίπου στις 10:30 π.μ. και παραμονή 30΄ λεπτών 
Αναχώρηση στις 11:00 π.μ. από Μαργαρίτες για Μονή Αρκαδίου 
Άφιξη στη Μονή Αρκαδίου περίπου στις 11:30 π.μ. και παραμονή 45΄ λεπτών 
Αναχώρηση για χωριό Πατσός περίπου στις 12:00 
Άφιξη είσοδος για φαράγγι Αγίου Αντωνίου στις 12:30 μ.μ., περπάτημα μέχρι την 
εκκλησία και επιστροφή για φαγητό στην τοπική ταβέρνα περίπου στις 2:00 μ.μ. 
Αναχώρηση για Ρέθυμνο περίπου στις 4:00 μ.μ. 
Ενδιάμεση στάση στο Φράγμα Ποταμών για περίπου 30΄ λεπτά 
Άφιξη στο ξενοδοχείο περίπου στις 5:30 μ.μ. 
Ελεύθερος χρόνος μέχρι τις 9:30 μ.μ. 
Συγκέντρωση  στο χώρο του ξενοδοχείου για βραδινή έξοδο στις 10:00 μ.μ. 
Επιστροφή και Διανυκτέρευση 



 

2η  ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-05-2022: 
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο στις 10:00 π.μ. 
Επίσκεψη στη Φορτέτσα και σε άλλα σημεία της πόλης μέχρι στις 12:00 
Ελεύθερος χρόνος για περπάτημα στη πόλη και φαγητό μέχρι 3:30 μ.μ 
Συγκέντρωση για αναχώρηση περίπου στις 3:45 μ.μ. 
Στάση στο Φόδελε για 45΄ περίπου λεπτά 
Επιστροφή στο Γάζι περίπου στις 7:00 μ.μ. 

Για τα παραπάνω ζητούνται: 

 Μία διανυκτέρευση στο Ρέθυμνο σε κεντρικό ή κοντά στην πόλη ασφαλές 
ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων με πρωινό, σε δωμάτια κατά προτίμηση 
τρίκλινα για τους μαθητές (όχι ράντζα) και μονόκλινα για τους συνοδούς 
καθηγητές. Τα δωμάτια των μαθητών και των συνοδών καθηγητών να 
βρίσκονται στον ίδιο όροφο ή σε συνεχόμενους ορόφους. 

 Να υπάρχει η δυνατότητα παροχής ενός δωματίου σε περίπτωση διάγνωσης 
θετικού κρούσματος από Covid 19. 

 Τουριστικό λεωφορείο, με κλιματισμό το οποίο θα πρέπει να είναι συνεχώς 
στη  διάθεση  του  σχολείου  και  θα  πληροί  όλες  τις  προϋποθέσεις  που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (έγγραφα καταλληλότητας και 
βεβαιώσεις τεχνικών ελέγχων, τα ελαστικά του να βρίσκονται σε εξαιρετική 
κατάσταση, ο οδηγός του διαθέτει επαγγελματική άδεια  ικανότητας για τη 
συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων, ζώνες ασφαλείας). 

 

 Υποχρεωτική   Ασφάλιση   Ευθύνης  Διοργανωτή,   όπως  ορίζει  η  κείμενη 
νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση 
ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή. 

 Πρόβλεψη    διαχείρισης    της    περίπτωσης    που    η    εκδρομή    δεν    θα 
πραγματοποιηθεί στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας 
(πανδημία κλπ). 

 Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή που για λόγους 
ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή. 

 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). 

 

 Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάξει βάσει των αναγκών και 
προτεραιοτήτων του σχολείου. 



Οι προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις 
πιθανές ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις και θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α. 
20883/ΓΔ4/12-02-2020  (ΦΕΚ 456 / τ.Β΄/13-02-2020  )και 55254/Δ1α/ΓΠ.οικ.10- 
09-2021(ΦΕΚ  4187/Τ.β/10-0902021)  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση,  καθώς  και 
κάθε  σχετική νομοθεσία. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν το συνολικό 
κόστος της εκδρομής (τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ) καθώς και το κόστος ανά 
μαθητή χωριστά. 

 

Κάθε προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση 
κατοχής του ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού πρακτορείου. 

 

Τα   ενδιαφερόμενα   Πρακτορεία   καλούνται   να   υποβάλουν   το  φάκελο   της 
προσφοράς τους με email ή ταχυδρομικά στη Διεύθυνση του ΓΕΛ Γαζίου μέχρι 
την Τετάρτη 27/04/2022 και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια 
επιτροπή την ίδια ημέρα στο Γραφείο Διεύθυνσης του ΓΕΛ Γαζίου. 

 

Θα  επιλεγεί   εκείνη   που   θα  είναι   σύμφωνη   με  τις  παραπάνω   ελάχιστες 
προϋποθέσεις και θα έχει κριθεί ως η πλέον κατάλληλη και ευέλικτη για 
διαμόρφωση σύμφωνα με τον παιδαγωγικό σκοπό της και θα εγγυάται την 
καλύτερη, ασφαλέστερη και πλέον οικονομικά συμφέρουσα πρόταση. 
 
Πληροφορίες: κ. Συριγωνάκης Εμμανουήλ 6948376025 

 

 
 
 
 

Ο Διευθυντής 
 

 
 
 
 
 
 

Ιωάννης Κωστάκης 


