
                                                                                  

                                                                                         
                                                                                                                                       

ΜΟΙΡΕΣ, 12/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 767 

                                                                      
ΠΡΟΣ:                                      

  Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης 
Ν.Ηρακλείου

Μονοφατσίου 8.

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής 
    επίσκεψης στην Βουλή των Ελλήνων της Α΄ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Μοιρών. 

Ο  Διευθυντής  του  1ου Επαγγελματικού  Λυκείου  Μοιρών  σύμφωνα  με  την  Υ.Α. 
33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ681/τ.Β΄/6-03-2017)  καθώς  και  τις  τροποποιήσεις  της,  ζητά  την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση τριήμερης εκδρομής της 
Α΄ τάξης του σχολείου μας στην Αθήνα. Η εκδρομή περιλαμβάνει την επίσκεψη στην Βουλή των 
Ελλήνων  και  σε  μουσεία  αρχαιολογικού  και  ιστορικού  ενδιαφέροντος.  Στην  εκδρομή  θα 
συμμετάσχουν περίπου 35 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές. 

Αναχώρηση από ΕΠΑΛ Μοιρών:  28 Ιανουαρίου 2018.
Επιστροφή από Αθήνα :  31 Ιανουαρίου 2018
 

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει:
 Τη  μετάβαση  Μοίρες-Ηράκλειο-Πειραιάς  και  αντίστροφα  (με  λεωφορείο  και 

ακτοπλοϊκώς).   Σε  τετράκλινες  εσωτερικές  καμπίνες  για  τους  μαθητές/τριες  και 
δίκλινες για τους συνοδούς καθηγητές.

 Τη μεταφορά με λεωφορείο από το λιμάνι του Πειραιά προς το ξενοδοχείο διαμονής 
και αντίστροφα.

 Οι μετακινήσεις  στους χώρους επίσκεψης (Βουλή των Ελλήνων και  μουσεία)  θα 
γίνουν πεζή.

 Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό σε ξενοδοχείο 3 αστέρων και άνω,  κατά προτίμηση 
κοντά στο Σύνταγμα ή γύρω από το Μουσείο της Ακρόπολης.  Δίκλινα ή τρίκλινα 
δωμάτια για τους μαθητές/τριες  και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές/τριες.

  Τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν για τις μετακινήσεις θα πρέπει να διαθέτουν 
όλες  τις  προβλεπόμενες  από  την  κείμενη  νομοθεσία  προδιαγραφές  (να  είναι 
ελεγμένα  από  ΚΤΕΟ,  έγγραφα  καταλληλότητας  οχήματος,  επαγγελματική  άδεια 
οδήγησης, κλιματισμό κτλ), και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την ασφαλή 
μετακίνηση των μαθητών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ Κ΄ 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1Ο  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΜΟΙΡΩΝ

Μοίρες 70400                                            
Τηλ.: 28920- 22100, 28920- 23416   
 Fax: 28920- 22100
e-mail: mail@1epal-moiron.ira.sch.gr



  Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, 
καθώς και πρόσθετη  προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας 
μαθητή ή συνοδού καθηγητή και μεταφορά του, αν παραστεί ανάγκη. 

 Επιστροφή του αντιτίμου σε μαθητή στην περίπτωση που ματαιωθεί η συμμετοχή 
του,  για λόγους ανωτέρας βίας ή  ασθένειας.

 Την  αντιμετώπιση  της  περίπτωσης  που  δεν  θα  πραγματοποιηθεί  η  εκδρομή  στις 
προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (κακοκαιρία, απεργία, απρόβλεπτα 
γεγονότα κτλ).

  Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων 
του συμβολαίου από τη  μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα καθορίσει 
το σχολείο).  

 Έκδοση αποδείξεων χωριστά για  κάθε  μαθητή στο όνομα του κηδεμόνα που θα 
δηλωθεί. 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται το συνολικό κόστος της εκδρομής, καθώς και το 
κόστος ανά μαθητή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν φάκελο της προσφοράς και σε 
ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf), για να είναι εύκολη η ανάρτηση της στο διαδίκτυο, καθώς και 
υπεύθυνη δήλωση κατοχής του ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού γραφείου, το οποίο πρέπει 
να είναι σε ισχύ. Οι προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις 
επιπλέον ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις, και θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α.  33120/ΓΔ4/28-
02-2017(ΦΕΚ681/τ.Β΄/6-03-2017) και τη σχετική νομοθεσία. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σφραγισμένες στη Διεύθυνση του Σχολείου το 
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12.00. Η αποσφράγιση των 
προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα και την ίδια ώρα από την αρμόδια επιτροπή.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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