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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ – ΚΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΠΑΤΩ ΚΙ
ΕΞΕΡΕΥΝΩ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»
Η περιβαλλοντική ομάδα του Γενικού Λυκείου Σούδας πρόκειται να πραγματοποιήσει
εκδρομή στο περιβαλλοντικό κέντρο της Άμφισσας από 02-03-19 έως 06-03-19. Για την
εκδρομή, λοιπόν, αυτή ζητούμε ΚΛΕΙΣΤΕΣ προσφορές από τα ταξιδιωτικά γραφεία για
μετάβαση ακτοπλοϊκώς στην Αθήνα και από εκεί στην Άμφισσα. Η διαμονή θα γίνει
στον ξενώνα του περιβαλλοντικού κέντρου. Οι προσφορές πρέπει να έχουν κατατεθεί
στο γραφείο του Λυκείου μας μέχρι την Τετάρτη 13/02/2019 και ώρα 12:00 πμ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02/03/2019 : Συγκέντρωση στο χώρο του σχολείου επιβίβαση στο
λεωφορείο μεταφορά στο λιμάνι της Σούδας. Επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις
καμπίνες.
ΚΥΡΙΚΗ 03/03/2019 ώρα 07:30. Άφιξη στον Πειραιά και αναχώρηση με λεωφορείο για
τους Δελφούς με ενδιάμεση στάση στο Δίστομο, το μοναστήρι του Οσίου Λουκά και την
Αράχοβα. Άφιξη στους Δελφούς και παραμονή όπου θα ξεκινήσουν οι δράσεις στο
περιβαλλοντικό κέντρο.
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 /03/2019: Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουν οι στους Δελφούς με μια
διακοπή 2ωρη το μεσημέρι στη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε το Γαλαξίδι. Το
απόγευμα θα συνεχιστούν οι δράσεις στο περιβαλλοντικό κέντρο.
ΤΡΙΤΗ 05/03/2019: Αναχώρηση από περιβαλλοντικό κέντρο, άφιξη στην Άμφισσα
ξενάγηση στην πόλη ( κάστρο και Νταμπάκικα ). Το μεσημέρι φαγητό στη Λειβαδιά και
αναχώρηση για Πειραιά, οπού θα επιβιβαστούμε στο πλοίο.
ΤΕΤΆΡΤΗ 06/03/2019. Άφιξη στο λιμάνι της Σούδας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1.

Το λεωφορείο να είναι τουριστικό (όχι διώροφο), με κλιματισμό, μουσική,
μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο, ζώνες ασφαλείας και θα πληρούν τις νόμιμες
προϋποθέσεις κυκλοφορίας. 5 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής θα
προσκομισθούν στο σχολείο ασφαλιστήρια συμβόλαια των λεωφορείων, φωτοτυπίες
από τις άδειες κυκλοφορίας, και το έγγραφο του ελέγχου από τα ΚΤΕΟ.
2.
Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση των μαθητών καθ΄ όλη τη διάρκεια της
εκδρομής-μετακίνησης (περιηγήσεις, ξεναγήσεις, νυχτερινές εξόδους κ.α).
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3.

Στις ακτοπλοϊκές μεταφορές του σχολείου ΟΛΟΙ οι μαθητές του σχολείου και οι
συνοδοί καθηγητές θα είναι τακτοποιημένοι σε καμπίνες με ατομικό κρεβάτι για τον
καθένα.
4.
Δέκα (10) μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, το επιλεχθέν πρακτορείο
είναι υποχρεωμένο να φέρει ΓΡΑΠΤΗ επιβεβαίωση του ξενοδοχείου ότι διαθέτει τον
απαιτούμενο αριθμό δωματίων (μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα) και το πλάνο με την
ονομαστική τοποθέτηση των μαθητών σε αυτά. (Ο κάθε μαθητής θα γνωρίζει το
δωμάτιο που θα μείνει).
5.
Δέκα (10) μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, το πρακτορείο είναι
υποχρεωμένο να φέρει ΓΡΑΠΤΗ επιβεβαίωση της ναυτιλιακής ή αεροπορικής
εταιρείας για την κράτηση των διαθέσιμων εισιτηρίων ή τα εισιτήρια. Επίσης το
πλάνο τοποθέτησης των μαθητών σε καμπίνες .
6.
Αν δεν ικανοποιηθούν οι δύο προηγούμενοι παράγραφοι θα κληθεί άμεσα και
χωρίς άλλη διαδικασία ο αμέσως επόμενος μειοδότης.
7.
Σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής θα οριστεί από το τουριστικό πρακτορείο
υπεύθυνος συνοδός ο οποίος σε συνεννόηση με τον αρχηγό της εκδρομής και το
τουριστικό πρακτορείο θα επιλαμβάνεται για την επίλυση κάθε προβλήματος που θα
προκύψει.
8.
Στο φάκελο της προσφοράς να υπάρχει φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας του
γραφείου γενικού τουρισμού.
9.
Θα υπάρχει ομαδική ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους μαθητές και τους
συνοδούς καθηγητές.
10.
Χορήγηση ατομικών αποδείξεων για τα έξοδα της εκδρομής.
11.
Το __20__% της συνολικής αξίας της εκδρομής θα παρακρατηθεί σαν εγγύηση
ακριβούς εκτέλεσης της και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή του σχολείου από την
εκδρομή.
12.
Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδρομής και θα είναι ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιμές. Η
παλαιότητα των λεωφορείων θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση των προσφορών και
για το λόγο αυτό να μας αναφέρετε το χρόνο πρώτης κυκλοφορίας των λεωφορείων
που θα μας διαθέσετε.
13.
Οι μαθητές που αναμένεται να συμμετέχουν είναι από 24 έως 28 και οι συνοδοί 2
ή 3.
14.
Ο αριθμός μαθητών/συνοδών και το καθημερινό πρόγραμμα της εκδρομής
ενδέχεται να διαφοροποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση.
15.
Το παραπάνω πρόγραμμα επιδέχεται μικρών τροποποιήσεων.
Η Διευθύντρια του Σχολείου

ΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
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