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Ναύπακτος  18/2/2020 
 

Αριθ. Πρωτ.ΦΔ3/170   
 
 

ΠΡΟΣ:    Δ/νση Δθμιας Εκπ/σης 
                                   Αιτωλ/νίας 

 
ΚΟΙΝ :  
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 
για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κρήτη 

 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  
ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Κρήτη  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 7 Απριλίου 2020 (μετά τις 14:00 από Ναύπακτο)        

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  12 Απριλίου 2020        

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 55   

ΤΑΞΗ: Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 04 (2 άντρες και 2 γυναίκες)  

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
7/4/2020 (Τρίτη): Αναχώρηση από Ναύπακτο για Πειραιά.  

8/4/2020 (Τετάρτη): Άφιξη στο λιμάνι των Χανίων. Πρωινό. Περιήγηση στην πόλη των Χανίων 
(επίσκεψη στο τζαμί των Γενίτσαρων, στη Βενετσιάνικη εκκλησία, στον προμαχώνα San 
Selvedove, στην εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου κτλ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο το 
απόγευμα. Δείπνο. Νυχτερινή Έξοδος. Διανυκτέρευση. 

9/4/2020 (Πέμπτη): Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στους τάφους των Βενιζέλων, στο Ενετικό 
λιμάνι, στο Συμμαχικό και στο Γερμανικό νεκροταφείο στο Μάλεμε. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο το απόγευμα. Δείπνο. Έξοδος σε κέντρο με παραδοσιακή μουσική. 
Διανυκτέρευση.     

10/4/2020 (Παρασκευή): Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για Ηράκλειο. Επίσκεψη στη Μονή 
Αρκαδίου. Στάση – επίσκεψη  στο Ρέθυμνο. Άφιξη στο Ηράκλειο. Επίσκεψη στον τάφο 
του Καζαντζάκη και στο Ενυδρείο. Δείπνο. Νυχτερινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 

11/4/2020 (Σάββατο): Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη – ξενάγηση στην Κνωσό. Επίσκεψη στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Περιήγηση στο Ηράκλειο. Επιβίβαση στο πλοίο για 
τον Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 

12/4/2020 (Κυριακή): Άφιξη στον Πειραιά. Αναχώρηση για Ναύπακτο. 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

11..  Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. 



22..  Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με δίκλινες καμπίνες για τους συνοδούς καθηγητές (2 άντρες και 2 γυναίκες), τόσο 
κατά τη μετάβαση στην Κρήτη, όσο και κατά την επιστροφή στον Πειραιά. 

33..  Κλιματιζόμενο λεωφορείο που να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 
44..  Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση μας, για τις μετακινήσεις μας, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής  
55..  Διαμονή σε ξενοδοχείο, τουλάχιστον 4 - 5 αστέρων με πρωινό (εξασφάλιση πρωινού κατά την ημέρα της 

άφιξης στα Χανιά) και ημιδιατροφή. (Δύο διανυκτερεύσεις στα Χανιά και μία στο Ηράκλειο). 
66..  Τα δωμάτια των ξενοδοχείων να είναι κατά βάση τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους 

συνοδούς καθηγητές. 
77..  Πρόσθετη ασφάλιση η οποία να καλύπτει τα έξοδα των συμμετεχόντων στην εκδρομή, σε περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθένειας.    
88..  Το συνολικό ποσό της προσφοράς θα περιλαμβάνει και το Φ.Π.Α. Στην προσφορά να αναφερθεί το συνολικό 

κόστος της εκδρομής, αλλά και το κόστος ανά άτομο. Στην προσφορά να υπολογίζονται όλοι οι φόροι και τα 
διόδια καθώς και ο ξεναγός για τις επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους.  

99..  Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, είσοδος σε μουσεία 
κτλ).  

1100..  Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα 
αναφέρεται ρητά η τμηματική καταβολή του ποσού της εκδρομής (30% με την υπογραφή, 40% μία βδομάδα 
πριν την αναχώρηση και 30% με την επιστροφή).  

1111..  Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα 
λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και το ασφαλιστικό συμβόλαιο αστικής ευθύνης. 
Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να αποφασίσει για τις 

περαιτέρω νόμιμες ενέργειες (κατακράτηση μέρους των συμφωνηθέντων χρημάτων, αποκλεισμός από 
μελλοντικές εκδρομές κτλ).  

 Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο   
(Ν. Τσάρα 9, 30300, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)   το   αργότερο   μέχρι  τη Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00. Η 
αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 26/2/2020.  

Για οποιαδήποτε  διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας.                   
 
Παρατήρηση: Το πρόγραμμα των ημερήσιων δραστηριοτήτων μπορεί να διαφοροποιηθεί ως προς τη 
σειρά και την ημέρα υλοποίησης. 

 

 


