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Κόρινθος
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΟΙΝ: Κάθε ενδιαφερόμενο τουριστικό
πρακτορείο (δια της ιστοσελίδας
της ΔΔΕ Κορινθίας).

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τετραήμερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη
της Β΄ τάξης στην Κρήτη
Λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/06-03-2017)
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές
επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο µας
προγραμματίζει Πολυήμερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη σαράντα (40) μαθητών της Β΄
τάξης και τριών (03) συνοδών Εκπαιδευτικών. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από την
Παρασκευή 27/03/2020 έως την Δευτέρα 01/04/2020 στην Κρήτη, με το εξής
πρόγραμμα:
1η ΗΜΕΡΑ (Παρασκευή 27/03/2020)
Συγκέντρωση στο σχολείο στις 17:00. Επιβίβαση στο πούλμαν και 17:15
αναχώρηση για το λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στις 20:00 στο πλοίο και αναχώρηση
από Πειραιά για Ηράκλειο στις 21:00.
2η ΗΜΕΡΑ (Σάββατο 28/03/2020)
Άφιξη στο Ηράκλειο στις 06:00π.μ. Πρωινό στην πλατεία Λιονταριών. Επίσκεψη
στο Αρχαιολογικό Μουσείο στις 09:00π.μ. και στη συνέχεια στον τάφο του Καζαντζάκη.
Επίσκεψη στην Κνωσό στις 11:30π.μ. Επίσκεψη στο «Θαλασσόκοσμο» (ενυδρείο) στις
Γούβες στις 14:00. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό. Αναχώρηση για τα Χανιά στις 16:00.
Άφιξη στις 18:30. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Πιθανή βραδινή έξοδος.
Διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ (Κυρακή 29/03/2020)
Πρωινό 08:00-09:00. Περιήγηση στην πόλη των Χανίων. Επίσκεψη στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων στις 10:00π.μ.. Επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο στις
11:00π.μ.. Επίσκεψη στη Σπλάντζια στις 13:00. Φαγητό. 16:00 περιήγηση στην ενετική
πόλη των Χανίων και στα ενετικά νεώρια και στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο στις 18:30. Δείπνο. Βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ (Δευτέρα 30/03/2020)
Πρωινό 08:00-09:00. Αναχώρηση για Μάλεμε, γερμανικό νεκροταφείο και Θέρισο.

Στις 10:30 επίσκεψη στο σπίτι του Βενιζέλου και στο Μουσείο. Επίσκεψη στους τάφους
των Βενιζέλων στις 12:00. 14:00 ελεύθερος χρόνος στο κέντρο των Χανίων για ψώνια και
φαγητό. 18:30 επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ (Τρίτη 31/03/2020)
Πρωινό 08:00-09:00. 09:30 Παράδοση δωματίων, φόρτωση αποσκευών στο
πούλμαν και αναχώρηση για Ρέθυμνο. 11:00 Επίσκεψη στη Μονή Αρκαδίου. 12:30
Επιστροφή και περιήγηση στο Ρέθυμνο, επίσκεψη στο παλιό Λιμάνι, στη Φορτέτζα, στην
παλιά πόλη του Ρεθύμνου και ελεύθερος χρόνος για βόλτα και φαγητό. 16:30
αναχώρηση για λίμνη Κουρνά και στη συνέχεια για Χανιά. Επιβίβαση στις 21:00 στο
πλοίο και αναχώρηση στις 22:00 για Πειραιά.
6η ΗΜΕΡΑ (Τετάρτη 01/04/2020)
Άφιξη στον Πειραιά στις 06:30 π.μ. Αναχώρηση για Κιάτο. Άφιξη στις 09:30 π.μ.
περίπου.
Το πρόγραμμα ενδέχεται να αλλάξει αν συντρέξουν έκτακτοι λόγοι.
Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές
να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με courrier (και όχι με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο) στο Γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου κλειστή σφραγισμένη
προσφορά με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη Δευτέρα 10/02/2020 και
ώρα 11:30. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των προσφορών και η επιλογή της πλέον
συμφέρουσας με κριτήρια οικονομικά και ποιοτικά από την αρμόδια επιτροπή.
Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα εξής:
1. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το
οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
2. Ασφάλιση αστικής επαγγελματικής Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα µε την κείμενη
νομοθεσία, όπως θα προκύπτει με την υποβολή αντιγράφου του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου που θα περιλαμβάνει το όνομα της
ασφαλιστικής εταιρείας, τον αριθμό συμβολαίου, την ημερομηνία και τη διάρκεια της
ασφάλισης. Θα πρέπει να παραδοθεί στο σχολείο τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την
αναχώρηση βεβαίωση για την κάλυψη της εκδρομής του συγκεκριμένου Σχολείου.
3. Πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης των εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας
των συμμετεχόντων μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών, όπως θα προκύπτει με
βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας που θα περιλαμβάνει τον αριθμό συμβολαίου, την
ημερομηνία και τη διάρκεια της ασφάλισης, η οποία θα αφορά τη συγκεκριμένη
εκδρομή, το συγκεκριμένο σχολείο και τις συγκεκριμένες ημερομηνίες διάρκειας της
εκδρομής. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων
μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών θα πρέπει να παραδοθεί στο σχολείο τουλάχιστον
τρεις (3) ημέρες πριν την αναχώρηση.
4. Ένα (01) Λεωφορείο για αποκλειστική χρήση των μαθητών για τις ανάγκες της
εκδρομής καθ’ όλη τη διάρκειά της, συμπεριλαμβανομένων και των πιθανών νυχτερινών
μετακινήσεων των μαθητών χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, αν χρειαστεί
να εξασφαλιστεί και δεύτερος (2ος) οδηγός για τις βραδινές εξόδους ή για κάθε
περίπτωση που θα έχει καλυφθεί το ωράριο του πρώτου οδηγού. Τα λεωφορεία να
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, και γενικά να πληρούν όλες τις προδιαγραφές του
νόμου και όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών (έλεγχος ΚΤΕΟ,

έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, άδεια κυκλοφορίας, αναφορά παλαιότητας, πλήρως
κλιματιζόμενα, ζώνες ασφαλείας, ελαστικά σε καλή κατάσταση κ.λ.π.). Είναι αυτονόητο
ότι όποιος οδηγεί το λεωφορείο θα είναι έμπειρος οδηγός, στη νόμιμη ηλικία για
οδήγηση λεωφορείου σχολικών εκδρομών, εξοικειωμένος με μαθητικές εκδρομές, και
θα διαθέτει την κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης. Επισημαίνεται ότι
τουλάχιστον ένας οδηγός υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι και ιδιοκτήτης του
πρακτορείου που διοργανώνει την εκδρομή.
5. Διαμονή σε ξενοδοχείο έξω από την πόλη των Χανίων κατηγορίας τεσσάρων (4*)
αστέρων και άνω, βάσει του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, (κατά προτίμηση
σχετικά μακριά από τον αστικό ιστό για λόγους που συνδέονται με την καλύτερη
επίβλεψη των μαθητών από τους συνοδούς εκπαιδευτικούς) και σε απόσταση έως 8 χλμ
από το κέντρο της πόλης, οπωσδήποτε με πρωινό (σε μπουφέ) και ημιδιατροφή (σε
μπουφέ), με δυνατότητα επιλογής από το σχολείο κατά τη διάρκεια της εκδρομής αν θα
πρόκειται για γεύμα ή δείπνο κάθε ξεχωριστή ημέρα, σε τρίκλινα κατά βάση και
τετράκλινα (τα 4/κλινα μόνο δίχωρα) δωμάτια για τους μαθητές (με κανονικά κρεβάτια
και όχι ράντζα) και σε μονόκλινα δωμάτια για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. Με
βεβαίωση και σχεδιάγραμμα του ξενοδοχείου, πριν την προκαταβολή και την υπογραφή
συμφωνητικού, θα διασφαλίζεται ότι όλα τα δωμάτια των μαθητών θα βρίσκονται
απαραιτήτως σε ένα κτήριο και στον ίδιο όροφο συγκεντρωμένα μεταξύ τους χωρίς να
υπάρχουν άλλοι ένοικοι ενδιάμεσα, ενώ τα δωμάτια των συνοδών εκπαιδευτικών θα
είναι ισοκατανεμημένα στην ίδια πτέρυγα με τους μαθητές, ενδιάμεσα στα δωμάτιά τους
και στις άκρες. Να δοθούν ξεχωριστές προσφορές ανά κατηγορία ξενοδοχείου, ώστε οι
τιμές να μπορούν να συγκριθούν. Η τελική επιλογή του πρακτορείου θα γίνει με βάση
την κατηγορία, την ποιότητα και την τοποθεσία του καταλύματος καθώς και τις λοιπές
προσφερόμενες υπηρεσίες ξενοδοχείου και πρακτορείου και κυρίως σύμφωνα με τις
ιδιαίτερες επιθυμίες των μαθητών.
6. Εξασφάλιση γιατρού στο ξενοδοχείο για πιθανά έκτακτα περιστατικά και κάλυψη
μετακίνησης ασθενούς με συνοδό σε νοσοκομείο.
7. Ξεναγός για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και την Κνωσό.
8. Συνοδός καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος κατά τις διαδρομές με δυνατότητα
παρουσίασης - ενημέρωσης των μαθητών για τους τόπους επίσκεψης.
9. Κάλυψη όλων των διοδίων αυτοκινητοδρόμων και των εισιτηρίων των πλοίων για
όλους τους συμμετέχοντες.
10. Μετακίνηση με το πλοίο από Πειραιά προς Ηράκλειο κατά την οποία όλοι οι μαθητές
θα έχουν αριθμημένα καθίσματα αεροπορικού τύπου εντός του πλοίου και επιπλέον μία
4/κλινη καμπίνα ασφαλείας ενώ κατά την επιστροφή από Χανιά προς Πειραιά όλοι οι
μαθητές θα έχουν καμπίνες. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί θα έχουν καμπίνες τόσο κατά τη
μετάβαση στην Κρήτη όσο και κατά την επιστροφή.
11. Τελική συνολική τιμή της εκδρομής αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή
συμπεριλαμβανομένων και όλων των νόμιμων φόρων (Φ.Π.Α.). Θα εκδοθεί
υποχρεωτικά ξεχωριστή απόδειξη για κάθε μαθητή για φορολογική χρήση. Στην
προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ρητά αν συμπεριλαμβάνεται και ο Φόρος Διαμονής
για όλους τους συμμετέχοντες.
Επισημαίνονται τα εξής:

•
Όλα τα έξοδα οδηγού/-ών λεωφορείων (διαμονή στο ίδιο ξενοδοχείο με τους
μαθητές, διατροφή κ.λ.π.) καθ΄όλη τη διάρκεια της εκδρομής θα καλύπτονται από το
τουριστικό γραφείο χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των μαθητών.
•
Σε τρεις ημέρες από την ανάθεση της εκδρομής και πριν την προκαταβολή και την
υπογραφή συμφωνητικού, το τουριστικό γραφείο που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένο να
καταθέσει στη Διεύθυνση του Σχολείου έγγραφη Βεβαίωση του Ξενοδοχείου για
κράτηση δωματίων για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και για την συγκεκριμένη ομάδα
μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών.
•
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες
ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, κλείσιμο δρόμων από
κινητοποιήσεις, απεργίες, εκλογές κ.λ.π.) θα μετατεθεί σε άλλη προγενέστερη ή
μεταγενέστερη ημερομηνία χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Σε περίπτωση
ασθένειας έως τριών μαθητών και με ενημέρωση του γραφείου έως δύο ημέρες πριν την
αναχώρηση, οι μαθητές αυτοί δε θα επιβαρυνθούν το αντίτιμο της συμμετοχής τους. Οι
παραπάνω σημειώσεις θα αναφέρονται και στο συμφωνητικό.
•
Οι προσφορές πρέπει να περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες,
σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και να συνοδεύονται από τα ζητούμενα
αποδεικτικά. Επίσης τόσο στις προσφορές όσο και στο συμφωνητικό που θα υπογραφεί
θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η πλήρης αποδοχή από τον Διοργανωτή των όρων της
παρούσας προκήρυξης.
•
Το συνολικό ποσό της εκδρομής θα πληρωθεί σε τρεις δόσεις. Το 10% ως
προκαταβολή με την υπογραφή του συμφωνητικού, το 60% πριν την αναχώρηση και το
υπόλοιπο 30% του συνολικού ποσού θα εξοφληθεί μετά το πέρας της εκδρομής και
εφόσον τηρηθούν όλα τα συμφωνηθέντα.
•
Η επιλογή του τουριστικού πρακτορείου θα γίνει όχι μόνο με κριτήρια οικονομικά
αλλά σε συνδυασμό με την ποιότητα και το είδος των προσφερόμενων παροχών, οι
οποίες θα διασφαλίζουν την καλύτερη και ασφαλέστερη πραγματοποίηση της εκδρομής.
Επίσης θα συνυπολογιστούν και στοιχεία για το τουριστικό πρακτορείο που σχετίζονται
με την αξιοπιστία του, ενδεχόμενη προηγούμενη καλή συνεργασία με το σχολείο μας ή
και με άλλα σχολεία αλλά και τη συμπεριφορά των οδηγών και των υπαλλήλων του κατά
την πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών κατά το παρελθόν.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο Διευθυντής

Γεώργιος Θεοφιλόπουλος
Φιλόλογος

