ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αμύνταιο 30/11/2018
Αρ. Πρωτ. : 524

ΣΧΟΛΕΙΟ : ___ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

________________________________________
Tαχ. Δ/νση

: Αγ. Νικολάου 4

Ταχ. Κώδ.

: 53200

Τηλέφωνο

: 2386022683,23237

Fax

: 2386022683

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς
για μονοήμερη/πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή-μετακίνηση
(Με βάση τα άρθρα 14, 15 της ΥΑ 129287/Γ2/10‐11‐2011 ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011
όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 220647/Δ2/23-12-2016 (ΦΕΚ 4227/Β/28-12-2016)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Τόπος μετακίνησης : ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ημερομηνίας αναχώρησης ΔΕΥΤΕΡΑ 01/04/2019 Ώρα αναχώρησης : ΠΡΩΙ
Ημερομηνίας επιστροφής ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/04/2019 Ώρα επιστροφής : ΒΡΑΔΥ
Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών 50 Τάξη: Γ΄
Πλήθος συμμετεχόντων συνοδών εκπαιδευτικών 03
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Αναχώρηση ΔΕΥΤΕΡΑ 1/4/2019 από Αμύνταιο για Αεροδρόμιο Θες/νίκης ( μέσω Έδεσσας).Πρωινή πτήση
για Χανιά. Δύο διανυκτερεύσεις στα Χανιά στις 1/4/2019 και 2/4/2019. Μεταφορά την Τετάρτη 3/4/2019
από Χανιά στο Ηράκλειο μέσω Ρεθύμνου. Δύο διανυκτερεύσεις στο Ηράκλειο στις 3/4/2019 και 4/4/2019.
Την Πέμπτη 4/4/2019 μετακίνηση και ξενάγηση στη Σπιναλόγκα και τον Άγιο Νικόλαο. Την Παρασκευή
5/4/2019 αναχώρηση από Ηράκλειο με

απογευματινή πτήση με προορισμό τη Θεσ/νίκη. Άφιξη στο

Αμύνταιο.
Η εκδρομή περιλαμβάνει ξενάγηση στα Χανιά , Ρέθυμνο, Ηράκλειο , Άγιο Νικόλαο και επισκέψεις –
ξεναγήσεις σε ιστορικά , πολιτιστικά ή γενικότερου ενδιαφέροντος μνημεία – μέρη ( όπως τάφοι Βενιζέλων ,
μονή Αρκαδίου , Κνωσσός , Ενυδρείο , Αρχαιολογικά μουσεία κτλ)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Η ξενάγηση να γίνει από τοπικό διπλωματούχο ξεναγό, ο οποίος θα μας συνοδεύει διαρκώς στις
περιηγήσεις- επισκέψεις ( είναι βασική παράμετρος)
-1-

2. Το λεωφορείο να είναι τελευταίας τεχνολογίας ,να πληροί τους κανόνες ασφαλείας, να έχει έγκριση ΚΤΕΟ,
να διαθέτει ψυγείο σε λειτουργία για τη συντήρηση φαρμάκων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να είναι
στη διάθεση των μαθητών και των συνοδών όλο το εικοσιτετράωρο.
3. Η διαμονή των μαθητών να γίνει σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων τουλάχιστον , σε δίκλινα , τρίκλινα ή
τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές και τρία μονόκλινα για τους συνοδούς. Στη τιμή να
συμπεριλαμβάνεται πρωινό και βραδινό σε μπουφέ.
4. Στην προσφορά σας να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή της εκδρομής , αλλά και η επιβάρυνση ανά
μαθητή.
5. Να κοπούν ατομικές αποδείξεις ανά μαθητή.
6. Να υπάρχει ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας καθώς και
ασφάλεια αστικής ευθύνης.
7. Να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου με την οποία δηλώνεται ότι διαθέτει ειδικό
σήμα λειτουργίας ,το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
8. Στην τιμή να συμπεριλαμβάνεται και το κόστος των αποσκευών των μαθητών και συνοδών κατά την
πτήση και να δηλωθεί η αεροπορική εταιρία.
9. Και οι δύο πτήσεις να είναι με απευθείας μετάβαση στον προορισμό.

***Η παραπάνω εκδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα (δηλ. Θεσσαλονίκη-Ηράκλειο-ΧανιάΘεσσαλονίκη) ανάλογα με το πώς βολεύει το πρόγραμμα.***

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο,
που εδρεύει στο Αμύνταιο, Αγ. Νικολάου 4 (Γενικό Λύκειο Αμυνταίου) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή ,
7/12/2018 και ώρα 10:45 π.μ.
Ο/Η Διευθυντής/τρια του σχολείου

Ζούλα Ευαγγελία
(Ονοματεπώνυμο, υπογραφή και σφραγίδα
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