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ΘΕΜΑ:  «ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΙΙΡΥΞΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΙΙΝ
ΙΕδΕΟΛΙΙ    ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    ΑΠΟ    ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ    ΓΡΑΦΕΙΑ    ΓΙΑ    ΤΗΝ
ΕΚΙΙΑΙΔΕγτικιι  ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΤΗΣ  Γ'  ΤΑΞΙΙΣ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟγ ΣΕ ΑΘΗΝΑ - ΕΠΙΔΑΥΡΟ - ΝΑΥΙΙΛΙΟ»

Ο  Διευθυντής  του  Γυμνασίου  Τυμπακίου  Μεσαράς  Ηρακλείου,  έχοντας  υπόψη  την
κείμενη      νομοθεώ      Υ.Α.20883ΤΔ4/12.02.2020      (ΦΕΚ      456Π.Β'/13.02.2o20),
επαναπροκηρύσσει (σε συνέχεια της προκήρυξης  με ΑΠ 273/01.04.22)  την  εκδήλωση
ενδιαφέρονtος από τα Τουριστικά Γραφεία για την διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής
της   Γ'   τάξης   Γυμνασίου   με   προορισμό   την   Αθήνα   και   το   Ναύπλιο   που   Θα
πραγματοποιηθεί:

από ο4.05.22 έως ο8.05.22, με δύο διαwκτερεύσεις στην Αθήνα (05 και ο6.05.2022)

ή

από ο8.05.22 έως 12.05.22, με δύο διανυκτερεύσεις στην Αθήνα (09 και 10.05.2022)

το πρόγραμμα της εκδρομής ενδεικτικά περιλαμβάνει:

1η mρΑ :
17:00  ΑΝΑΧΩΡΙΊΣΗ ΑΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟγ ΓΙΑ ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟγ

2Ί1 mρΑ:
07:00  ΑΦΙΞΙΊ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΑΝΑΧΩΡΙΙΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟ
10:30  ΑΦΙΞΗ ΕΠΙΔΑΥΡΟ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ
12:00  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ



12:30  ΑΦΙΞΗ ΝΑΥΠΛΙΟ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ-ΠΑΛΑΜΊΔΙ/ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ-ΦΑΓΗΤΟ -
ΕΛΕγθΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
15 :30  ΑΝΑΧΩΡΙΊΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
18:30  ΑΦΙΞΙΙ ΑΘΗΝΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΗΙΟ-ΒΡΑΔΙΝΗ ΕΞΟΔΟΣ
(ΤΑΒΕΡΝΑ nm ΜΟΥΣΙΚΗ)
22:00  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
3η mρΑ:
09 :00  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ
10:00  ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΙΊΣΗ-ΕΛΕγθΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
16:00  ΑΝΑΧΩΡΙΊΣΗ ΠΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
19:00  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΟ
22:00  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

4m mρΑ:
11 :00  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΙ ΓΙΑ "ΓflΈ  J\z4LΖ," (ΑΓ. ΔΙΊΜΗΊΊ>ΙΟΣ Ή ΜΑΡΟγΣΙ)
16:00  ΑΝΑΧΩΡmΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑγροΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
19:00  ΑΝΑΧΩΡΙΕΙΙ ΓΙΑ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

5η mρΑ:
ΑΦΙΞΙΊ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΥΜΠΑΚΙ

Το  πρόγραμμα της  εκδρομής  μπορεί να τροποποιηθεί από  τους  συνοδούς  καθηγητές
ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας και τη δυνατότητα κράτησης για επισκέψεις σχολείων
στα μέρη που ενδεικτικά αναφέρονται.

ΑbιΘLιόc συLιμετεγόντων: 89 μαθητές και 5 συνοδοί εκπαιδευτικοί.

Η προσφορά Θα πρέπει να περιέχέι και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

1. Μεταφορά με λεωφορείο από Τυμπάκι -Ηράκλειο και από Ηράκλειο -Τυμπάκι.

2.   Ακτοπλο.ι.κά   εισιτήρια   από   Ηράκλειο-   Πειραιά   και   από   Πειραιά-   Ηράκλειο   σε
τετράκλινες  καμπίνες  για  όλους  τους  μαθητές  και  μονόκλινες  για  τους  ωνοδούς
καθηγητές.

3.   Τουριστικά   λεωφορεία   που   Θα   είναι   στη   διάθεση   του   σχολείου   για   όλες   τις
μετακινήσεις κατά τη διάρκεu της εκδρομής. Τα λεωφορεία Θα πρέπει να διαθέτουν όλες
τις  προβλεπόμενες  από  τη  νομοθεσία  προδιαγραφές  (έλεγχος  από  ΚΤΕΟ,  έγγραφα
καταλληλότητας   οχήματος,    επαγγελματική    άδεια   οδήγησης,    ελαστικά   σε   καλή
κατάσταση,  κλιματισμό  κλπ).  Επίσης  πρέπει  να  πληρούνται  όλες  οι  προδιαγραφές
ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοι).



4.  Δύο  διανυκτερεύσεις  με  πDωινό  σε  ξενοδοχείο  ασφαλές  (κατάσταση  κτηρίου  και
περιοχή),  κατηγορίας  τουλάχιστον  4  αστέρων     μέσα  στην  πόλη  της  Αθήνας  (κατά
προτίμηση  στο  κέντρο).  Τα  δωμάτια  μπορούν  να  είναι  δίκλινα  ή  τρίκλινα  για  τους
μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.

5. Συνοδός από το τουριστικό γραφείο καθώς και Συνοδόc ΙατDόc κατά τη διάρκεια της
.εκδρομής.

6. Ξεναγός στους τόπους επίσκεψη : Επίδαυρος και Μουσείο Ακρόπολης.

7.  γποχρεωτική  Ασφάλεια  Ευθύνης  Διοργανωτή,  όπως  ορίζει  η  κείμενη  νομοθεσία
καθώς  και  πρόσθετη   ασφάλιση  για  περίπτωση   ατυχήματος  ή   ασθένειας  μαθητή  ή
συνοδού καθηγητή.

8.  Αποδοχή  από  το  γραφείο  ποινικής  ρήτρας  σε  περίπτωση  αθέτησης  των  όρων  τσυ
συμβολαίου  από  την  μεριά  του  (κατάθεση  εγγυητικής  επιστολής  με  ποσό  που  Θα
καθορίσει το σχολείο).

9. Αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν Θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή λόγω ανωτέρας
βίας (κακοκαιρίας, εκλογές κλπ).

10.  Εισιτήρια  επιστροφής στο  Ηράκλειο  και κάλυψη  της παράτασης της  διαμονής για
όσους μαθητές και καθηγητές κριΘεί απαραίτητο σε περίπτωση κρούσματος cονίd-19.

Για  τις  παραπάνω  υπηρεσίες  ζητείται  η  τελική  συνολική  τιμή  (με  ΦΙΙΑ)  της
εκδbομής,  αλλά  και  η  επιβάρυνση  ανά  μαθητή  καθώς  και  τυχόν  διαφοροποίηση
κόστους μεταξύ Ναυτιλιακών Εταιριών και Ξενοδοχείων.

Με την προσφορά Θα πρέπει να κάτατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και
υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο πρέπει να βρίσκεται
σε ισχύ.
Η προσφορά πρέπει να δοθεί και σε (ή μόνο σε) η_λεκτοονική ιιοι]φήιdοc ήp±η, γu
να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο.

Οι προσφορές Θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους (ή με emαί1) μέχρι την
ΔΞψτέ_ρα  11.04.22  και  ώρα  12.00  π±±  στο  γραφείο  της  Διεύθυνσης  του  Γυμνασίου
Τυμπακίου ή στο emαί1 του σχολείου και να περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες
υπηρεσίες.

Η αξιολόγηση των προσφορών Θα γίνει την ίδια
Γυμνασίου Τυμπακίου, Μεσαράς Ηρακλείου.

μέρα στο Γραφείο ης Διεύθυνσης του


