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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

 Χανιά             / 02 /2016

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ.& ΔΕΥΤ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
           ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.
Βαθμός  Προτεραιότητας …..

Διεύθυνση: ΔΑΡΑΤΣΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Πληροφορίες: Βαζιτάρης Βασίλειος
Τηλ: 2821033195
 Fax: 2821033195
Email : mail@gym-n-kydon.chan.sch.gr

Προς :  ΔΔΕ Χανίων
Κοιν: Τουριστικά γραφεία

:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ    ΕΚΔΡΟΜΗΣ
     Για την εκδρομή της Γ΄ τάξης του σχολείου μας ζητούμε ΚΛΕΙΣΤΕΣ προσφορές από
τα τουριστικά γραφεία μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ  18/ 02 / 2016 και ώρα 10.00 π.μ. στα
γραφεία του Γυμνασίου μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η ΜΕΡΑ: ( Τρίτη  5 / 4 / 2016)
Συνάντηση  στις 19.00 στο σχολείο και επιβίβαση στα λεωφορεία. Μετάβαση στη Σούδα,
επιβίβαση στο πλοίο της ΑΝΕΚ και αναχώρηση στις 21.00 για Αθήνα. Αρχίζει η εκδρομή
μας.
2η ΜΕΡΑ:   (Τετάρτη  6 / 4 / 2016)
Άφιξη στον Πειραιά 6.30 πμ και αναχώρηση για ξενοδοχείο όπου θα πάρουμε πρωινό και
θα αφήσουμε βαλίτσες. Αναχώρηση με κατεύθυνση το χώρο της Βουλής όπου θα γίνει η
προγραμματισμένη ξενάγηση στις 9.00 και στις 11.00 (2 γκρουπ). Μετά το τέλος της
ξενάγησης θα κάνουμε  περιήγηση στους γύρω Αρχαιολογικούς χώρους της Ακρόπολης.
Ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό και επιστροφή στο Ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα
δωμάτια  και ξεκούραση. Το απόγευμα επίσκεψη στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Βραδινή προγραμματισμένη έξοδος για φαγητό σε ταβέρνα με μουσική.
3η ΜΕΡΑ:  ( Πέμπτη 7/ 4 / 2016 )
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο κατά τις 9.30   αμέσως μετά το πρωινό για το Αττικό
Πάρκο. Ξενάγηση και διαμονή στο χώρο του Πάρκου για περίπου 4 ώρες. Επίσκεψη στο
Εκπτωτικό χωριό για περιήγηση και ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό φαγητό.  Το
απόγευμα επίσκεψη στο Alou Fun Park μέχρι τις 19.00 .
Μετάβαση στον Πειραιά και επιβίβαση στο πλοίο της ΑΝΕΚ που αναχωρεί για Χανιά
στις 21.00
Άφιξη στα Χανιά την Παρασκευή 8 Απριλίου και επιστροφή στο χώρο του σχολείου.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:    Με πλοίο στις  5 / 4 / 2016  ώρα 21.00
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:     Με πλοίο στις  7 / 4 / 2016  ώρα 21.00 , άφιξη Σούδα  8 / 4 /2016 πρωί

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Το ξενοδοχείο να ‘ναι  τουλάχιστον  3* στην περιοχή του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
2. Η διαμονή των μαθητών στο ξενοδοχείο θα είναι  σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και

των καθηγητών σε μονόκλινα δωμάτια.
3. ΄Ολοι οι μαθητές θα μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο και δεν επιτρέπεται ο  χωρισμός  σε

δύο ξενοδοχεία, ανεξάρτητα αν αυτά είναι δίπλα.
4. Σε όλα τα μέλη της εκδρομής θα προσφέρεται πρωινό από το ξενοδοχείο.
5. Τα λεωφορεία θα μας παραλάβουν από το χώρο του σχολείου 1η περίπτωση   θα

μπουν μαζί μας στο καράβι και θα είναι μαζί μας μέχρι και την επιστροφή στο χώρο
του σχολείου 2η περίπτωση δεν μπαίνουν μαζί μας στο καράβι. Άλλα λεωφορεία

Να διατηρηθεί μέχρι.............
Βαθμός Ασφαλείας.......
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μας παραλαμβάνουν από τον Πειραιά και είναι μαζί μας κατά την διάρκεια παραμονής
στην Αθήνα. Στην επιστροφή μας στην Σούδα λεωφορεία μας παραλαμβάνουν για να
μας επιστρέψουν στο χώρο του σχολείου ( 2 προσφορές )

6. Τα λεωφορεία θα είναι  τουριστικά (όχι διώροφα)  με κλιματισμό ,  μουσική,
μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο, ζώνες ασφαλείας και να πληρούν τις νόμιμες
προϋποθέσεις κυκλοφορίας. Δύο (τουλάχιστο εβδομάδες πριν την πραγματοποίηση της
εκδρομής θα προσκομισθούν στο σχολείο ασφαλιστήρια συμβόλαια των λεωφορείων,
φωτοτυπίες  από τις άδειες κυκλοφορίας, και το έγγραφο του ελέγχου από τα ΚΤΕΟ.

7. Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση των μαθητών καθ΄ όλη  τη διάρκεια της ημέρας,
στις περιηγήσεις-ξεναγήσεις, όσο και στις νυκτερινές εξόδους του σχολείου.

8. Σε όλες τις ακτοπλοϊκές μεταφορές του σχολείου ΟΛΟΙ οι μαθητές του σχολείου και
οι συνοδοί καθηγητές θα είναι τακτοποιημένοι σε καμπίνες με ατομικό κρεβάτι για
τον καθένα.

9. Δέκα μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος
να φέρει ΓΡΑΠΤΗ επιβεβαίωση του ξενοδοχείου ότι διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό
δωματίων (μονόκλινα, δίκλινα,  τρίκλινα) και το πλάνο με την ονομαστική τοποθέτηση
των μαθητών σε αυτά..(Ο κάθε μαθητής θα γνωρίζει το δωμάτιο που θα μείνει).

10. Δέκα μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος
να φέρει ΓΡΑΠΤΗ επιβεβαίωση  της Ναυτιλιακής ή Αεροπορικής  εταιρείας για την
κράτηση των διαθέσιμων εισιτηρίων και το πλάνο τοποθέτησης των μαθητών σε
καμπίνες (υποχρεωτικά)  ή τις αεροπορικές θέσεις (αν είναι εφικτό)

11. Αν δεν ικανοποιηθούν οι δύο προηγούμενοι παράγραφοι θα κληθεί άμεσα και χωρίς
άλλη διαδικασία ο αμέσως επόμενος μειοδότης.

12. Σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής θα οριστεί από το τουριστικό πρακτορείο υπεύθυνος
συνοδός (που μπορεί να είναι και οδηγός) ο οποίος σε συνεννόηση με τον αρχηγό της
εκδρομής και το τουριστικό πρακτορείο θα επιλαμβάνεται για την επίλυση κάθε
προβλήματος που θα προκύψει.

13. Στο φάκελο της προσφοράς να υπάρχει φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας  του
γραφείου γενικού τουρισμού.

14. Θα υπάρχει ομαδική ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους μαθητές και τους συνοδούς
καθηγητές.

15. Το 20% της συνολικής αξίας της εκδρομής θα παρακρατηθεί σαν  εγγύηση ακριβούς
εκτέλεσης της και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή του σχολείου από την εκδρομή.

16. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ( απεργίας –καιρικές συνθήκες κλπ ) επιστροφή
χρημάτων ή μετατόπιση εκδρομής.

17. Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδρομής και θα είναι ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιμές. Η
παλαιότητα των  λεωφορείων θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση των προσφορών και
για το λόγο αυτό να μας αναφέρετε το χρόνο  πρώτης κυκλοφορίας των λεωφορείων
που θα μας διαθέσετε.

18. Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης του σχολείου μας είναι 97  και αναμένεται να συμμετέχουν
στην εκδρομή 80 ως 90 μαθητές.

       ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Το οριστικό πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται  να διαφοροποιηθεί .Στην

περίπτωση αυτή θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Βαζιτάρης Βασίλειος
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