
                                                                                                                                                              
      

     
                                                    
Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή - 
μετακίνηση» 
          
 Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/06-03-2017 απόφαση του Υπουργείου 
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Εκδρομές - εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και 
μαθητριών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός και εκτός της 
χώρας» , σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει εκπαιδευτική εκδρομή - 
μετακίνηση με τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. 
 

Προορισμός/οί Χανιά 

Από 14/12/2017 
2. 

 

Χρονική Περίοδος  Έως 19/12/2017 
Τάξη/εις  Γ΄  
Προβλεπόμενος αριθμός συνοδών (03) τρείς 3. 
Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών 30-35 

4. 
Μεταφορικό/ά  μέσο/α   
(Πρόσθετες προδιαγραφές) 

α) Ακτοπλοϊκά εισιτήρια  για (Πειραιάς-
Ηράκλειο στις 14/12/2017 & Χανιά –
Πειραιάς στις 18/12/2017). Υποχρεωτική 
βεβαίωση από την εταιρεία για την κράτηση 
των εισιτηρίων στο όνομα του σχολείου μας. 
β)Καμπίνες για τους καθηγητές και για όλους 
τους μαθητές-μαθήτριες και στις δύο 
διαδρομές.Απαραίτητα να επισυνάπτονται 
οι βεβαιώσεις από τις ακτοπλοϊκές 
εταιρείες για την διαθεσιμότητα των 
καμπίνων για το σχολείο μας,  γ) Πούλμαν 
τελευταίας πενταετίας με έμπειρους οδηγούς. 
Αποκλειστικότητα των πούλμαν  καθ’ όλη 
την διάρκεια της εκδρομής. δ) Transfer για 
την μεταφορά των μαθητών από το σχολείο 
στο λιμάνι του Πειραιά και το αντίθετο.(Να 
επισυνάπτονται στον φάκελο των 
προσφορών τα δελτία καταλληλότητας των 
πούλμαν, άδεια , ασφάλεια , Κ.Τ.Ε.Ο. , κλπ. 

5. 
Κατηγορία  &  Προδιαγραφές Καταλύματος  
(Δωμάτια, Διατροφή  κ.λ.π.) 

Ξενοδοχείο 5* στα Χανιά έως 10χλμ από την 
πόλη.Τα δωμάτια των μαθητών να είναι τρίκλινα 
και των συνοδών εκπαιδευτικών μονόκλινα. 
Υποχρεωτική ημιδιατροφή  (πλούσιο πρωϊνό και 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

                               
 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX:  2105557540        

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    

 e-mail : mail@lyk-magoul.att.sch.gr              

 Ιστοσελίδα : http://lyk-magoul.att.sch.gr 

 



 

 

 

 

Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές 
να καταθέσουν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου σφραγισμένη προσφορά  
που θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά  εκτός των παραπάνω και τα εξής: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, 
το οποίο   βρίσκεται σε ισχύ ( πιστό αντίγραφο σήματος-άδεια-φορολογική 
και ασφαλιστική ενημέρωση) 

2. Ασφαλιστική Ευθύνη Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία(Αστική ευθύνη-Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη). 

3. Πρόσθετη ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή 
ασθένειας. 

4. Ρητή αναφορά στη κατηγορία καταλύματος  
5. Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού  αλλά και επιβάρυνση 

ανά μαθητή. 
 
Παρατηρήσεις: 

 
Κάθε προσφορά ταξιδιωτικού γραφείου πρέπει  να αναφέρει την συνολική τιμή της 
προσφοράς και την επιβάρυνση ανά μαθητή.Δεν δεχόμαστε προσφορές με 
email(μόνο κλειστές σε φάκελο)  
Η προβλεπόμενη από την νομοθεσία επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών , πέραν 
της τιμής , συνεκτιμά την ποιότητα των προσφερόμενων παροχών , την αξιοπιστία 
και την εμπειρία του ταξιδιωτικού πρακτορείου και δεν υποχρεούται να επιλέξει το 
πρακτορείο που απλά μειοδοτεί.Επίσης , θα ελεγχθεί η κράτηση των δωματίων , κατά 
την αξιολόγηση των προσφορών και τυχούσα αρνητική απάντηση του ξενοδοχείου 
αποτελεί επαρκή λόγο αποκλεισμού του πρακτορείου από την ανάληψη της 
εκδρομής. 
Όποιο τουριστικό γραφείο δεν πληροί όλα τα ανωτέρω ακυρώνεται αυτόματα. 
Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά από τον Διευθυντή του 
σχολείου. 
 

 

 

Η προθεσμία για την κατάθεση των κλειστών προσφορών στο Γραφείο της Διεύθυνσης 
του Σχολείου ορίζεται μέχρι την Παρασκευή 3/11/2017  και ώρα 12.00 π.μ. 

 

                                                                                                              Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                                                                                                           ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

βραδυνό ) σε ελεύθερο μπουφέ εντός του 
ξενοδοχείου.Απαραίτητα να επισυνάπτεται η 
έγγραφη  διαθεσιμότητα των δωματίων για 
το σχολείο μας. 

6. 

Λοιπές υπηρεσίες  
(Επίσκεψη χώρων, Παρακολούθηση εκδηλώσεων  
κ.λ.π.) 

Ξεναγήσεις από διπλωματούχους ξεναγούς σε 
Αρχαιολογικό Μουσείο και Κνωσσό.Αρχηγός της 
εκδρομής και γιατρός από το τουριστικό 
γραφείο. 


