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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Β΄ τάξης ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Μετά  την  απόφαση  της  επιτροπής  ανοίγματος  προσφορών  της  εκδρομής  της  Β΄  τάξης,
σύμφωνα  με  την  οποία  ο  διαγωνισμός  κηρύχθηκε  άγονος,  επαναπροκηρύσσουμε  την
εκδρομή  όπως  παρακάτω  περιγράφεται:  ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ  ΟΤΙ  ΟΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΠΟΥ  ΗΔΗ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΞΑΝΑ.

Το Γενικό Λύκειο Σούδας πρόκειται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή της Β΄ τάξης στο
Ηράκλειο, από 10-4-2022 έως 13-4-2022  και ζητά σφραγισμένες προσφορές από ταξιδιωτικά
γραφεία  της  πόλης.  Οι  προσφορές  πρέπει  να  έχουν  κατατεθεί  στη  Διεύθυνση  του  Γενικού
Λυκείου Σούδας μέχρι τη Πέμπτη 31-3-2022 και ώρα 11πμ. Δεν θα γίνουν δεκτές ληξιπρόθεσμες
προσφορές.

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής.

 Κυριακή  10/4 /2022 

08.30 Συγκέντρωση  στο Λύκειο Σούδας και επιβίβαση στα λεωφορεία.-Επίσκεψη  στο σπήλαιο
Σφενδόνη  ,  Ζωνιανά.-  Επίσκεψη  στο   Ιδαίον  Άνδρον  και  φαγητό  στα  Ανώγεια.-Άφιξη  στο
Ηράκλειο. Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο . Ελεύθερος χρόνος και βραδινή έξοδος για φαγητό.

Δευτέρα 11/4/2022 08.30 Αναχώρηση με κατεύθυνση το νησί της Σπιναλόγκας.



-  Άφιξη  στην  Πλάκα-  επιβίβαση  στα  καραβάκια  και  ξενάγηση  στο  νησί  της  Σπιναλόγκας-
επιστροφή στην Πλάκα και αναχώρηση –Στάση για φαγητό στον Άγιο Νικόλαο. -Επιστροφή στο
Ηράκλειο. Ελεύθερος χρόνος και βραδινή έξοδος για φαγητό.

Τρίτη 12/4/2022. Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας – Επίσκεψη στις Αρχάνες και στάση
για φαγητό.- Επιστροφή στην πόλη του Ηρακλείου. Ελεύθερος χρόνος και βραδινή έξοδος για
φαγητό..

Τετάρτη 13/4/2022

10:00  Αναχώρηση από την πόλη του Ηρακλείου. –Επίσκεψη στην πινακοθήκη Μαλεβιζίου –
Στάση για καφέ και φαγητό στο Ρέθυμνο. 17:00  επιβίβαση στα λεωφορεία και επιστροφή στα
Χανιά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις 
καιρικές συνθήκες τη διαθεσιμότητα των χώρων επίσκεψης, τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
εκδρομέων κλπ. Στην περίπτωση εφόσον προκύψουν διαδρομές με περισσότερα χιλιόμετρα 
από τα αναφερόμενα στο παραπάνω πρόγραμμα, να μας αναφέρετε το επιπλέον κόστος ανά 
χιλιόμετρο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Το ξενοδοχείο να είναι κατηγορίας τουλάχιστον 4 αστέρων. (Επίσημος χαρακτηρισμός
ΕΟΤ).
2. Η διαμονή των μαθητών στο ξενοδοχείο θα είναι σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και
των καθηγητών σε μονόκλινα δωμάτια.
3. Όλοι οι μαθητές θα μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο και δεν επιτρέπεται ο χωρισμός σε
δύο ξενοδοχεία, ανεξαρτήτως αν αυτά είναι δίπλα.
4. Σε όλα τα μέλη της εκδρομής θα προσφέρεται πρωινό από το ξενοδοχείο.
5. Τα λεωφορεία θα είναι τουριστικά (όχι διώροφα) με κλιματισμό, μουσική,
μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο, ζώνες ασφαλείας και να πληρούν τις νόμιμες
προϋποθέσεις κυκλοφορίας. Δύο (τουλάχιστον) εβδομάδες 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.
6. Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, στις
περιηγήσεις-ξεναγήσεις, όσο και στις νυκτερινές εξόδους του σχολείου.
7. Η ξενάγηση στους αρχαιολογικούς χώρους θα γίνει από επίσημο ξεναγό του ΕΟΤ
8. Δέκα μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος
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).
9. Αν δεν ικανοποιηθεί αυτό, θα κληθεί άμεσα και χωρίς άλλη διαδικασία ο αμέσως
επόμενος μειοδότης.
10. Σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής θα οριστεί από το τουριστικό πρακτορείο υπεύθυνος
συνοδός (που μπορεί να είναι και οδηγός) ο οποίος σε συνεννόηση με τον αρχηγό της
εκδρομής και το τουριστικό πρακτορείο θα επιλαμβάνεται για την επίλυση κάθε



προβλήματος που θα προκύψει.
11. Στον φάκελο της προσφοράς να υπάρχει φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας του
γραφείου γενικού τουρισμού.
12. Θα υπάρχει ομαδική ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους μαθητές και τους συνοδούς
καθηγητές.
13. Το 20% της συνολικής αξίας της εκδρομής θα παρακρατηθεί ως εγγύηση ακριβούς
εκτέλεσής της και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή του σχολείου από την εκδρομή.
14. Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδρομής και θα είναι ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιμές.
Θετικά θα αξιολογηθεί η οικονομική ελάφρυνση μαθητών με οικονομικά προβλήματα.
Η παλαιότητα των λεωφορείων θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση των προσφορών
και για τον λόγο αυτό να μας αναφέρετε τον χρόνο πρώτης κυκλοφορίας των
λεωφορείων που θα μας διαθέσετε.
15. Οι μαθητές της Β ́ Τάξης του σχολείου μας είναι 60 και αναμένεται να συμμετέχουν
στην εκδρομή 50 έως 60 μαθητές και 3 ή 4 συνοδοί καθηγητές, ανάλογα με τον αριθμό των 
συμμετεχόντων μαθητών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Το οριστικό πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να διαφοροποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή θα 
υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση.

Η Διευθύντρια του σχολείου 

Ποντικάκη Γεωργία


