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Σο Γυμνάςιο –Λ.Σ. Ζθπαρίου κα πραγματοποιιςει περιβαλλοντικι εκπαιδευτικι
εκδρομι των μακθτϊν τθσ Αϋ Λυκείου του ςχολικοφ ζτουσ 2015-16 ςτο Κζντρο
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Ανωγείων ςτο Ηράκλειο Κριτθσ.
Για το ςκοπό αυτό ηθτοφνται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ζγγραφεσ- κλειςτζσ
προςφορζσ, οι οποίεσ κα πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ:
1. Η εκδρομι των μακθτϊν τθσ Α Λυκείου κα πραγματοποιθκεί το διάςτθμα
από 21 Μαρτίου 2016 (πρωινή αναχϊρηςη) ζωσ και 24 Μαρτίου 2016
(απογευματινή αναχϊρηςη, οπωςδήποτε αεροπορικϊσ)
2. Σόποσ προοριςμοφ: Ηράκλειο Κριτθσ
3. Αριθμόσ μαθητϊν/τριϊν – ςυνοδϊν καθηγητϊν
την εκδρομή θα ςυμμετζχουν 25 μαθητζσ και 2 ςυνοδοί καθηγητζσ

4.Διαμονή – διατροφή:
ε ξενοδοχείο 4****αςτζρων και με αξιολόγθςθ τουλάχιςτον 7,5/10 ςε ζγκυρεσ
ιςτοςελίδεσ αξιολόγθςθσ ξενοδοχειακϊν μονάδων, ςτο Ηράκλειο Κριτθσ, ςε δωμάτια
δίκλινα, τρίκλινα ι τετράκλινα για τουσ μακθτζσ και μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ, με
πρωϊνό ( κατά προτίμθςθ ςε μπουφζ) και θμιδιατροφι (δείπνο), κατά προτίμθςθ ςε
μπουφζ. Η παραμονι των μακθτϊν ςτο ξενοδοχείο κα είναι 1 διανυκτζρευςθ. Σθ
Δευτζρα και τθν Σρίτθ οι διανυκτερεφςεισ κα γίνουν ςτο Κζντρο Περιβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ Ανωγείων. Η διανυκτζρευςθ ςτο ξενοδοχείο κα γίνει τθν Σετάρτθ 23
Μαρτίου 2016.
5.Διανυκτερεφςεισ:
Oι διανυκτερεφςεισ κα είναι ςυνολικά 3, εκ των οποίων οι 2 διανυκτερεφςεισ κα είναι
ςτο ΚΠΕ Ανωγείων. H μια διανυκτζρευςθ κα γίνει ςε ξενοδοχείο του Ηρακλείου.
6. Μετακινήςεισ προσ και από Ηράκλειο Κρήτησ:
Hπροςφορά πρζπει να περιλαμβάνει αεροπορικά ειςιτιρια (αναχϊρθςθ με αεροπλάνο
για το Ηράκλειο τθσ Κριτθσ). Επίςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τον τρόπο επιςτροφισ
ςτθν Κω, θ οποία πρζπει να γίνει και πάλι με τισ ίδιεσ προδιαγραφζσ.
7. Μετακινήςεισ ςτισ περιοχζσ επίςκεψησ (θα περιλαμβάνονται ςτην τιμή):
Οι μετακινιςεισ προσ όλουσ τουσ χϊρουσ επίςκεψθσ ςτο Ηράκλειο και ςτα Ανϊγεια και
θ επιςτροφι προσ το ξενοδοχείο κα πρζπει να γίνονται με ποφλμαν, ςφμφωνα με το
πρόγραμμα τθσ εκδρομισ, το οποίο ακολουκεί. Σα ποφλμαν κα πρζπει να είναι ςτθ
διάκεςθ των μακθτϊν για όλεσ τισ μετακινιςεισ τουσ. Σο κόςτοσ επιςκζψεων ςε
μουςεία, κζατρα, χϊρουσ ψυχαγωγίασ κλπ δεν κα περιλαμβάνονται ςτθν τιμι τθσ
προςφοράσ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
1η μζρα : Δευτζρα 21-03-2016 Αναχϊρθςθ από τθν Κω με αεροπλάνο το πρωϊ. Άφιξθ
ςτο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Αναχϊρθςθ με ποφλμαν για το Κζντρο
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Ανωγείων. Παρακολοφκθςθ περιβαλλοντικοφ
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ με κζμα «όταν θ φφςθ γεννά πολιτιςμό». Γεφμα ςτο
εςτιατόριο του ΚΠΕ. Σο απόγευμα βόλτα και περιιγθςθ ςτο χωριό των Ανωγείων.
Επιςτροφι το βράδυ ςτο ΚΠΕ και διανυκτζρευςθ ςτουσ ξενϊνεσ του.
2η μζρα: Σρίτη 22 -03-2016
Πρωινό ςτθν τραπεηαρία του ΚΠΕ. Παρακολοφκθςθ περιβαλλοντικοφ εκπαιδευτικοφ
προγράμματοσ ςτο ΚΠΕ Ανωγείων. Σο μεςθμζρι γεφμα ςτθν τραπεηαρία του ΚΠΕ. Σο
απόγευμα βόλτα με λεωφορείο ςτθν πόλθ του Ηρακλείου. Επιςτροφι το βράδυ ςτο
ΚΠΕ και διανυκτζρευςθ ςτουσ ξενϊνεσ του.
3η μζρα: Σετάρτη 23-03-2016
Πρωϊνό ςτο ΚΠΕ. Αναχϊρθςθ με το ποφλμαν για το παλάτι τθσ Κνωςςοφ. τθ ςυνζχεια
επίςκεψθ ςτο ενυδρείο CRETAQUARIOUM. Επίςκεψθ ςτο παραδοςιακό χωριό

Αρόλικοσ. Μετά από τισ επιςκζψεισ κα πάμε ςτο ξενοδοχείο ςτο Ηράκλειο. Δείπνο ςτο
ξενοδοχείο. Βραδινι ζξοδοσ (προαιρετικά)
4η μζρα: Πζμπτη 24-03-2016
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Επίςκεψθ με τα πόδια ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Ηρακλείου
και ςτο Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο για προετοιμαςία των
αποςκευϊν. Αναχϊρθςθ με το ποφλμαν για το αεροδρόμιο. Επιςτροφι το απόγευμα
αεροπορικϊσ για Κω.

Οι προςφορζσ κα πρζπει να αποςτζλλονται ταχυδρομικά ςτθ διεφκυνςθ:
ΓΤΜΝΑΙΟ –Λ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΤ
85300 ΚΩ
τηλ: 2242069379
υπ’ όψιν κ. Πηλιγκοφ Παναγιϊτη
με τθν ζνδειξθ:
Προςφορά για την Περιβαλλοντική Εκδρομή τησ Αϋ
ΣάξησΛυκείου
Η επιτροπι τθσ εκδρομισ κα ςυνεδριάςει τθν Παραςκευι 12/02/2016
και ϊρα 13:00 ςτο χϊρο του ςχολείου, οπότε και κα ανοιχκοφν οι
προςφορζσ.
Μετά τθν προαναφερόμενθ ϊρα καμία προςφορά δεν κα γίνει δεκτι.
Εναλλακτικά, εφόςον υπάρχει πρόβλθμα, μπορεί να ςταλεί και με e-mail,
αποκλειςτικά ςτο διάςτθμα 9.00 π.μ. – 12.30μ.μ, το πρωί τθσ Παραςκευισ
12/02/2016

ημαντικές επισημάνσεις
1. Τν ηαμηδησηηθό πξαθηνξείν πξέπεη λα ιεηηνπξγεί λόκηκα θαη λα θαηέρεη εηδηθό ζήκα
ηνπ ΕΟΤ ζε ηζρύ θαη αζθαιηζηηθή θάιπςε, όπσο πξνβιέπεηαη από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία
πνπ λα ηνπ επηηξέπεη ηε δηνξγάλσζε ζρνιηθώλ εθδξνκώλ. Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο ζα δεηεζεί βεβαίσζε ηεο ΗΑΤΤΑ, αζθάιεηα αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο
δηνξγαλσηή θαη ζα ειεγρζνύλ ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά.
2. Τν παξαπάλσ πξόγξακκα είλαη προηεινόμενο θαη ζα κπνξνύζαλ λα πξνηαζνύλ θάπνηεο
αιιαγέο (π.ρ. άιιεο ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ή κεηαβνιή πξνγξάκκαηνο θαη ελαιιαγή
εκεξώλ, δει. λα γίλεη ην πξόγξακκα ηεο κηαο κέξαο κηα άιιε θαη αληίζηξνθα, ακόμη και
πρόηαζη για διαθορεηικές ημερομηνίες, εθόζνλ ην θόζηνο είλαη κηθξόηεξν θαη δηαηεξνύληαη
ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθδξνκήο θαη ν αξηζκόο εκεξώλ δηαλπθηέξεπζεο).
3. Τελ αληηκεηώπηζε ηεο πεξίπησζεο πνπ δε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή ζηηο νξηζζείζεο
εκεξνκελίεο, ιόγσ αλσηέξαο βίαο θαη απξόβιεπησλ ζπλζεθώλ.
4. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ ιεσθνξεία ζηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ θαη ζπλνδώλ γηα ηηο
πξνγξακκαηηζκέλεο δηαδξνκέο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξόγξακκα (κεηαθνξά από θαη

πξνο ηα αεξνδξόκηα, κεηαθηλήζεηο από θαη πξνο ηηο όπνηεο δξαζηεξηόηεηεο). Τα
ιεσθνξεία λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνύληαη από ην Υπνπξγείν Παηδείαο
θαη λα ππάξρεη ζηε δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο θάθεινο κε όια ηα απαξαίηεηα
έγγξαθα (ελδεηθηηθά επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο ηνπ νδεγνύ, άδεηα θπθινθνξίαο, γηα
ηελ Ειιάδα πηζηνπνηεηηθό γηα ΚΤΕΟ, έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο νρήκαηνο, ειαζηηθά ζε
θαιή θαηάζηαζε, πιήξσο θιηκαηηδόκελα, θιπ.). Τα ιεσθνξεία λα είλαη δηαζέζηκα θαη γηα
ηε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ γηα όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο.
5. Θα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ζπλνδόο γξαθείνπ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο
(πξναηξεηηθά).
6. Ξελαγόο πξναηξεηηθά (θαηά πξνηίκεζε γηα ην παιάηη ηεο Κλσζζνύ).
7. Αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζύλεο δηνξγαλσηή θαη πξνζσπηθνύ αηπρήκαηνο –
αζζέλεηαο. Αζθάιεηα αηθλίδηαο αθύξσζεο.
8. Τελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο θαη ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ κε δσξεάλ ζπκκεηνρέο γηα
απηνύο.
9. Να παξνπζηαζηεί ηειηθή ηηκή αλά καζεηή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ
πξνβιεπόκελσλ θόξσλ.
10. Η απνπιεξσκή ηνπ πνζνύ πνπ ζα ζπκθσλεζεί ζα γίλεη ζε δόζεηο, ε ηειεπηαία από ηηο
νπνίεο ζα αλέξρεηαη ζην 5% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ θαη ζα εμνθιεζεί κεηά ηελ επηζηξνθή
ησλ καζεηώλ ζηελ Κσ.
Η ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 15 πεξίπνπ κέξεο κεηά ηελ επηθύξσζε
ηνπ δηαγσληζκνύ.
Ελεκεξώλνπκε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο όηη ζε πεξίπησζε κεγάινπ θόζηνπο εθδξνκήο,
ελδέρεηαη ε εθδξνκή λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί.

Η Επιτροπή
Πθλιγκόσ Παναγιϊτθσ , διευκυντισ
Μαντά Ακαναςία , υποδιευκφντρια
Παπαδόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, μζλοσ υλλόγου Διδαςκόντων
Κλεόπα Ροφλα , εκπρόςωποσ υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων
Λάμπρου Πζτροσ , μζλοσ Δεκαπενταμελοφσ Μακθτικοφ υμβουλίου

