
                             

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρκαλοχώρι, 28-04-2022
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. : 90

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Μπελιβασάκη 6

Ταχ. Κωδικός: 70300 Αρκαλοχώρι

Πληροφορίες: Στειακάκης Κωνσταντίνος

Τηλεφωνο: 2891022228

Φαξ 2891023612

e-mail: mail@gym-arkal.ira.sch.gr

Θέμα  :   Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  κατάθεσης  προσφορών  για

2ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Β’ Τάξης του Γυμνασίου Αρκαλοχωρίου

στα Χανιά. 

 Ο Διευθυντής του  Γυμνασίου Αρκαλοχωρίου ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος

από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση 2ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης

της Β’ τάξης του σχολείου μας στα  Χανιά. Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν 65-70

περίπου μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές.

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

 Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 
Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου προς Χανιά, με λεωφορεία, στις 8:30
πμ.

 Χανιά: Μία (1) διανυκτέρευση με πρωινό, την Πέμπτη 19 Μαΐου, σε κατάλυμα
5 αστέρων  εντός πόλης ή κοντά στην πόλη με ημιδιατροφή. Δίκλινα ή τρίκλινα
δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.

 Παρασκευή  20  Μαΐου:  Πρωινό  στο  Ξενοδοχείο.  Παραμονή  στα  Χανιά  με
πρόγραμμα  που  θα  συνδιαμορφωθεί  από  το  σχολείο  και  το  πρακτορείο  σε
μεταγενέστερο χρόνο. 
Αναχώρηση από Χανιά προς Αρκαλοχώρι περί της 20:00 το βράδυ.

 Δωρεάν συμμετοχές σε μαθητές που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα 

 Επιβεβαιώσεις  διαθεσιμότητας ξενοδοχείων  συγκεκριμένα για το Γυμνασίου
Αρκαλοχωρίου.

 Το αναλυτικό πρόγραμμα θα συνδιαμορφωθεί από το σχολείο και το πρακτορείο
και  θα  περιλαμβάνει  επισκέψεις  και  ξεναγήσεις,  όπου  απαιτείται,  από
επαγγελματίες ξεναγούς σε επιλεγμένους χώρους εκπαιδευτικού – φυσιολατρικού
– περιβαλλοντικού – πολιτιστικού & αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

 Τουριστικά  λεωφορεία  για  τις  μετακινήσεις  τα  οποία  θα  είναι  συνεχώς  στη
διάθεση  των  μαθητών.  Τα  λεωφορεία  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  όλες  τις



προβλεπόμενες  από τη  κείμενη  νομοθεσία  προδιαγραφές  (να  είναι  ελεγμένα
από  ΚΤΕΟ,  έγγραφα  καταλληλόλητας  οχήματος,  επαγγελματική  άδεια
οδήγησης, κλιματισμό) καθώς και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την ασφαλή
μετακίνηση των μαθητών.

 Συνοδό ιατρό καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής για πλήρη ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη σε περίπτωση ασθένειας.

 Συνοδό του τουριστικού γραφείου σε όλη την εκδρομή.

 Την αποδοχή ότι πλήρως υπεύθυνος για την διοργάνωση της εκδρομής είναι το
πρακτορείο.  Αυτό  θα  γνωρίζει  το  σχολείο  και  κανέναν  άλλον.  Εκεί  θα
απευθύνονται και οι όποιες απαιτήσεις του Γυμνασίου Αρκαλοχωρίου.

 Την νόμιμη τήρηση του ωραρίου των οδηγών λεωφορείου.

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

 Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των
όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα
καθορίσει το σχολείο ή παρακράτηση ποσού). 

 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις
προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές κ.λ.π.) 

 Για τις  παραπάνω υπηρεσίες  ζητείται  η τελική συνολική τιμή (με  ΦΠΑ) της
εκδρομής. 

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

δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Οι

προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν είτε σε κλειστό φάκελο (θα συμπεριλαμβάνει και cd)

είτε σε ηλεκτρονική μορφή με κωδικό προστασίας  μέχρι την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 και

ώρα  11:00  στο  γραφείο  του  Δ/ντή  του  Γυμνασίου  Αρκαλοχωρίου  ή  στο  μαιλ  του

σχολείου.

                                                                                   Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής

Στειακάκης Π. Κωνσταντίνος
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