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ΘΕΜΑ : 2η Επαναπροκήρυξη Πενταήμερης εκδρομής Γ’ Λυκείου
(με 46 μαθητές αντί 42, αλλαγή ημερομηνίας τέλους
κατάθεσης προσφορών και εξέτασης προσφορών,
χωρίς όριο ηλικίας λεωφορείου)
Λαµβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 129287/Γ2/10-11-2011 ΥΑ Υπουργείου Παιδείας
δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σας γνωρίζουµε ότι το Σχολείο µας προγραµµατίζει πολυήμερη εκδρομή της Γ' τάξης από 26 Μαρτίου έως και 1 Απριλίου 2013
στην Κρήτη. Ο αριθµός των συµµετεχόντων µαθητών είναι σαράντα (46 – αγόρια
21 και κορίτσια 25) και οι συνοδοί καθηγητές τρεις (3).
Το πρόγραµµα της εκδρομής είναι το εξής:
Τρίτη, 26 Μαρτίου : Αναχώρηση από το σχολείο για Πειραιά και επιβίβαση σε
πλοίο για Χανιά.
Τετάρτη, 27 Μαρτίου : Άφιξη στα Χανιά, επίσκεψη στο Ακρωτήρι, στους τάφους
των Βενιζέλων, στο Ενετικό λιμάνι. Διανυκτέρευση στα Χανιά.
Πέμπτη, 28 Μαρτίου : Αναχώρηση για τη μονή Αρκαδίου, Ανώγεια, οικία Ν.
Ξυλούρη, Ρέθυμνο. Ειστροφή στα Χανιά και διανυκτέρευση.
Παρασκευή, 29 Μαρτίου : Αναχώρηση για Μάλεμε, Γερμανικό νεκροταφείο,
Θερισσό, σπίτι Ελ. Βενιζέλου. Επιστροφή στα Χανιά και διανυκτέρευση.
Σάββατο, 30 Μαρτίου : Ξενάγηση στα Χανιά. Διανυκτέρευση.
Κυριακή, 31 Μαρτίου : Αναχώρηση για Κνωσσό, ενυδρείο Ηρακλείου, Ηράκλειο,
τάφος Καζαντζάκη. Επιβίβαση στο πλοίο της επιστροφής για Πειραιά. Αναχώρηση με
το πλοίο για Πειραιά.
Δευτέρα, 1 Απριλίου : Άφιξη στο Πειραιά. Αναχώρηση για Βέλο. Άφιξη στο
σχολείο. Λήξη εκδρομής.
Προσκαλούµε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόµιµες προδιαγραφές να
καταθέσουν στο Γραφείο του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Βέλου κλειστήσφραγισµένη προφορά µέχρι την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013 ώρα

12:30 µ.µ. που θα περιλαµβάνει τα προβλεπόμενα από την παραπάνω Υπουργική
Απόφαση και ειδικότερα τα εξής:
1. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας , το
οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
2. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
και επιπλέον πρόσθετη ασφάλεια που θα καλύπτει τα έξοδα στους μαθητές και
στους συνοδούς σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, και όχι απλή υπεύθυνη
δήλωση.
3. Λεωφορείο και οδηγό, που εκπληρώνουν όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις, για
αποκλειστική χρήση των µαθητών για τις ανάγκες της εκδροµής καθ’ όλη την
διάρκειά της.
4. ∆ιαµονή σε Χανιά (4 διανυκτερεύσεις) σε ξενοδοχείο εντός της πόλης,
κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων µε πρωινό, σε τρίκλινα δωµάτια (ή/και
τετράκλινα δύο δωματίων) για τους μαθητές και ατομικό δωμάτιο για κάθε συνοδό.
Η προσφορά πρέπει να αναφέρει την κατηγορία του προτεινόμενου καταλύματος.
5. Καμπίνες στα πλοία από και προς Πειραιά, ως εξής : Δύο (2) τετράκλινες και δύο
(2) δίκλινες στο δρομολόγιο Πειραιά-Χανιά και δύο (2) τετράκλινες και δύο (2)
δίκλινες στο δρομολόγιο Ηράκλειο-Πειραιά.
6.Τελική συνολική τιµή της εκδροµής αλλά και επιβάρυνση ανά µαθητή. Στο τέλος
θα εκδοθεί απόδειξη δαπάνης για κάθε μαθητή για φορολογική χρήση.
7. Σε περίπτωση που για διάφορους λόγους ανωτέρας βίας απαιτηθεί να μεταφερθεί
η εκδρομή σε άλλες ημερομηνίες, αυτό θα γίνει χωρίς πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση των μαθητών και του σχολείου.
8. Το ποσό θα αποπληρωθεί ως εξής:
• 70% μέχρι την ημέρα αναχώρησης.
• 30% μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής και εφόσον τηρηθούν τα
συμφωνηθέντα εκ' μέρους του πρακτορείου.
Οι προσφορές θα ανοιχθούν στο γραφείο του Διευθυντή του Λυκείου την
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013 ώρα 12:30 µ.µ. παρουσία της επιτροπής
αξιολόγησης προσφορών.
Ο Διευθυντής

Κωνσταντίνος Πετούμενος

