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ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για 

εξαήμερη εκπαιδευτική εκδρομή – μετακίνηση (Υπουργική Απόφαση 

33120/ΓΔ4/28.2.2017 (ΦΕΚ 681/Β/6.3.2017) 

 

 

Α. Στοιχεία εκδρομής 

Τόπος μετακίνησης: Κρήτη 

Ημερομηνία αναχώρησης: 17.4.2019 

Ημερομηνία επιστροφής: 22.4.2019 

Τόπος αναχώρησης και τόπος επιστροφής: Σχολείο 

Ώρα αναχώρησης: 6.00 

Ώρα επιστροφής:  22.30 

Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών: 42 

Τάξεις: Α,Β,Γ Γυμνασίου, Α,Β,Γ Λυκείου 
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Πλήθος συνοδών εκπαιδευτικών: 4 

 

Β. Πρόγραμμα εκδρομής 

Τετάρτη 17.4.2019 

6.00 αναχώρηση από το Λαιμό 
9.00 στάση στα Τρίκαλα 

12.30 γεύμα στα Καμένα Βούρλα 

16.00 επίσκεψη στο Σούνιο 
19.30 άφιξη στον Πειραιά, στο λιμένα για επιβίβαση στο πλοίο 

Πέμπτη 18.4.2019 
8.00 άφιξη στο Ηράκλειο Κρήτης, πρόγευμα 

10.00 επίσκεψη στο Ίδρυμα Τεχνολογικών Ερευνών 
12.00 επίσκεψη στο 11ο λύκειο Ηρακλείου 

14.00 γεύμα 
16.00 άφιξη στο ξενοδοχείο, ξεκούραση 

18.00 περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης- ξενάγηση 
20.00 βόλτα στην πόλη 

22.00 επιστροφή στο ξενοδοχείο- διανυκτέρευση 
Παρασκευή 19.4.2019 

8.00 πρόγευμα στο ξενοδοχείο 
10.00 επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 

13.00 επίσκεψη στην Κνωσό 

14.00 επίσκεψη στις Αρχάνες γεύμα 
17.00 επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου 

20.00  επίσκεψη στο αστεροσκοπείο του Σκίνακα 
23.00 επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση 

Σάββατο 20.4.2019 
8.00 πρόγευμα στο ξενοδοχείο 

10.30 επίσκεψη στην Πλάκα και στη Σπιναλόγκα 
13.30 επίσκεψη στη Μονή Αρκαδίου 

15.00 άφιξη στο Ρέθυμνο - γεύμα 
16.30 άφιξη στο ξενοδοχείο – ξεκούραση 

18.00 περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης, ξενάγηση 
20.00 βόλτα στη παλαιά πόλη 

22.00 επιστροφή στο ξενοδοχείο – διανυκτέρευση 
Κυριακή 21.4.2019 

8.00 πρόγευμα στο ξενοδοχείο 

10.00 επίσκεψη σε παραδοσιακό τυροκομείο στα Μυριοκέφαλα 
12.00 επίσκεψη στη λίμνη Κουρνά – ξενάγηση 

14.00 γεύμα στα Χανιά  
16.00 επίσκεψη στο Θέρισο 

18.00 περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης – ξενάγηση 
20.00 βόλτα στην παλαιά πόλη 

22.00 άφιξη στον λιμένα για επιβίβαση στο πλοίο 
Δευτέρα 22.4.2019 

10.00 άφιξη στον Πειραιά – πρόγευμα 



12.30 άφιξη στους Δελφούς -  γεύμα 
17.30 επίσκεψη στο Γοργοπόταμο 

20.00 στάση στην Καλαμπάκα 
22.30 άφιξη στο Λαιμό  

 

Γ. Απαιτήσεις προσφοράς 

    Η προσφορά θα πρέπει, οπωσδήποτε, να περιέχει, τουλάχιστον, τα παρακάτω 

στοιχεία: 

1. Σαφή αναφορά των μεταφορικών μέσων και τυχόν πρόσθετες 

προδιαγραφές. 

2. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται. 

3. Ξενοδοχεία τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων, στο κέντρο των πόλεων όπου 

και οι διανυκτερεύσεις (δύο στο Ηράκλειο και μία στο Ρέθυμνο) και τα 

δωμάτια στον ίδιο ή σε δύο επάλληλους ορόφους, με σήμα του καταλύματος 

σε λειτουργία και ενεργή πυρασφάλεια.  

4. Τα πλοία να παρέχουν διανυκτερεύσεις σε καμπίνες για όλους τους 

συμμετέχοντες, μονές για τους εκπαιδευτικούς. 

5. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

6. Προαιρετική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

7. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης, αλλά και του 

κόστους ανά μαθητή, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

8. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφάλειας και να έχει 

έγκριση ΚΤΕΟ, να είναι τελευταίας τεχνολογίας και να διαθέτει ψυγείο για 

τρόφιμα και φάρμακα. 

9. Με την εξόφληση του τιμήματος έκδοση τιμολογίου. 

10. Ξενάγηση, από επαγγελματίες ξεναγούς, στις πόλεις Ηράκλειο, 

Ρέθυμνο, Χανιά, την Κνωσό και τους Δελφούς.  

11. Τη μετάβαση προς και από τη Σπιναλόγκα.  

 

    Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη 

δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

    Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές, σε σφραγισμένο φάκελο, στο γραφείο 

του σχολείου, μέχρι την Τρίτη 12 Mαρτίου ώρα 12.00. Την ίδια ημέρα, 



ώρα 14.00, θα γίνει η αποσφράγιση των φακέλων και η αξιολόγηση των 

προσφορών από την επιτροπή. 

                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 


