
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέρμο: 18-11-2019 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

————— 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΓΕ.Λ. Θέρμου 
 
Πληροφορίες: Μαραγιάννης Κωνσταντίνος  
Τηλέφωνο: 26440 22261  
FAX: 26440 23220  
e-mail: lyktherm@sch.gr 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς  

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ Λυκείου  
σύμφωνα με την απόφαση 33120/ΓΔ4, ΦΕΚ τ΄Β681/ 6-03-17 

 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  
ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Κρήτη (Ηράκλειο – Χανιά) 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08-03-2020 ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 14:00 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 14-03-2020 ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 21:30 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 29 ( ΑΓΟΡΙΑ 14, ΚΟΡΙΤΣΙΑ 15).  ΤΑΞΗ: Γ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 3 

 
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

 1η ημέρα: Αναχώρηση από το σχολείο μας για το λιμάνι του Πειραιά και αναχώρηση από 

Πειραιά για Ηράκλειο Κρήτης με βραδινό πλοίο και διανυκτέρευση σε 

καμπίνες για όλους τους συμμετέχοντες 

 

  

     

 Κυριακή, 08-03-2020 
 

  

     

     

 2η ημέρα: 
Ξενάγηση στην Κνωσσό. Περιήγηση στο Ηράκλειο. 

 

     

 Δευτέρα 09-03-2020  

     

 3η ημέρα: 
Επίσκεψη στον Άγιο Νικόλαο και Θαλασσόκοσμο (Ενυδρείο) 

 

    

 Τρίτη 10-03-2020  

     

 4η ημέρα: Επίσκεψη στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Αναχώρηση για Ρέθυμνο. Στάση για 
φαγητό και αναχώρηση για Χανιά. Διανυκτέρευση στα Χανιά. 

 

    

 Τετάρτη 11-03-2020  

    

 5η ημέρα Αναχώρηση από το Ξενοδοχείο για το Γερμανικό Νεκροταφείο και μουσείο 
Βενιζέλου. 

 

    

 Πέμπτη 12-03-2020  

      

    
 Μουσείο Βενιζέλου. Επίσκεψη στους Τάφους των Βενιζέλων. 
Αναχώρηση από τη Σούδα Χανίων για Πειραιά με βραδινό πλοίο και 
διανυκτέρευση σε καμπίνες για όλους τους συμμετέχοντες 

 

 6η ημέρα:  

    

 Παρασκευή: 13-03-2020  

     

      

    Άφιξη στον Πειραιά αποβίβαση από το πλοίο και παραμονή στην πόλη για 
πρωινό. 
Επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη. Στη συνέχεια θα κατεβούμε ομαδικά 
προς Πλάκα – Μοναστηράκι - Σύνταγμα. Ψυχαγωγία στο Allou Fun Park. 
Επιστροφή στο Θέρμο 

 

 7η ημέρα:  

     

 Σάββατο: 14-03-2020 
 

  

     

     

      



Απαιτήσεις Προσφοράς 
 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 
 

1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές.  
2. Αναφορά στην προσφορά κατηγορίας του καταλύματος. 
3. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κλπ). Για 

τις επισκέψεις στο θαλάσσιο πάρκο, το μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Allou Fun Park θα 

μεριμνήσουν οι συνοδοί καθηγητές.Την ξενάγηση στην Κνωσό την αναλαμβάνει το τουριστικό 

γραφείο. 
 

4. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή.  
5. Προαιρετική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

 
6. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
Ειδικότερα: 

 
• Τιμή ενός (1) μεγάλου λεωφορείου, κλιματιζόμενο και με οπτικοακουστικά μέσα ψυχαγωγίας, με τις 

απαιτούμενες εγγυήσεις ασφαλείας, με τα απαραίτητα νόμιμα συνοδευτικά χαρτιά (θα πρέπει να 

πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ) και οδηγούς που να βρίσκονται 

διαρκώς και αποκλειστικά στη διάθεση μας για την πραγματοποίηση του προγράμματος και 

τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν από τους συνοδούς της εκδρομής.  
•  Τιμή πλοίου, με 3 καμπίνες μονόκλινες (συνοδοί) , και 8 καμπίνες τετράκλινες (μαθητές). 

 
• Τιμή ξενοδοχείου. Ξενοδοχεία στο κέντρο της κάθε πόλης και όχι εκτός, με πρωινό. 

Προκρίνονται ξενοδοχεία 3 αστέρων και άνω. 
Προτείνονται το Capsis Astoria Hotel στο Ηράκλειο και το Κύδων στα Χανιά. 

 
Συγκεκριμένα απαιτούνται 2 διανυκτερεύσεις στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά με  
μονόκλινα  για τους συνοδούς καθηγητές, 1 δίκλινο και 9 τρίκλινα δωμάτια κατ΄ελάχιστο 
για τους μαθητές. 

 

 

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι 
διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

 
Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο 

οποίο θα αναφέρεται ρητά η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης και η τμηματική 
καταβολή του ποσού της εκδρομής (20% προκαταβολή με την υπογραφή, 40% μια εβδομάδα πριν 
την αναχώρηση και 40% άμα τη επιστροφή). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο 

(ΓΕ.Λ. Θέρμου ΤΚ 30008) το αργότερο μέχρι Δευτέρα 25-11-2019 και ώρα 09:00 πμ.  

Οι όποιες ενστάσεις να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας 3 ημερών από την 

ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. 

 

Ο Διευθυντής 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μαραγιάννης 
ΠΕ 02 Φιλόλογος  


