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Προς Τουριστικά Γραφεία 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για διοργάνωση εξαήμερης εκδρομής της Γ΄ Λυκείου 

του ΕΠΑΛ Σιάτιστας και του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας  

 

     Το ΕΠΑ.Λ. Σιάτιστας «Αναστάσιος Τσίπος» σε συνεργασία με το Μουσικό Σιάτιστας 

διοργανώνει εξαήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κρήτη (Ηράκλειο, Χανιά) από 26/3/2018 έως 

31/3/2018. Για την υλοποίηση αυτής της εκδρομής προβαίνουμε σε Μειοδοτικό Διαγωνισμό με 

ποιοτικά κριτήρια από εγκεκριμένα και νόμιμα τουριστικά γραφεία. 

Οι προσφορές των Τουριστικών Γραφείων θα γίνουν με τα πιο κάτω στοιχεία και απαιτήσεις: 

 

1. Προορισμός: Κρήτη (Ηράκλειο και Χανιά) 

2. Ημερομηνία: 26 έως 31 Μαρτίου 2018 

3. Συνολικός αριθμός ατόμων:  58 μαθητές και 5 συνοδοί καθηγητές. Γενικό Σύνολο: 63 άτομα 

4. Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο και αεροπλάνο (Σιάτιστα-Θεσσαλονίκη-Ηράκλειο) και 

επιστροφή με καράβι και λεωφορείο (Χανιά – Πειραιάς - Σιάτιστα).  

5. Να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή μετακίνησης συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν 

κρατήσεων και του ΦΠΑ καθώς και η τιμή ανά μαθητή. 

6. O διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής. Μαζί με την προσφορά θα 

πρέπει να κατατίθεται και η υπεύθυνη δήλωση ειδικού σήματος λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται 

σε ισχύ. 

7. Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν στο γραφείο του Διευθυντή του ΕΠΑΛ Σιάτιστας 

μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. 

8. Οι προσφορές θα ανοιχθούν παρουσία όλων των ενδιαφερομένων στις 18 Δεκεμβρίου 2017 

και ώρα 11.00 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του ΕΠΑΛ Σιάτιστας. 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ  ΚΗΡΥΞΗ 

ΑΓΟΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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9. Η κατακύρωση θα γίνει μετά από συναπόφαση του Διευθυντή του ΕΠΑΛ και του Διευθυντή 

του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας και μετά από πρόταση των υπευθύνων συνοδών καθηγητών 

παρουσία εκπροσώπων των γονέων και κηδεμόνων και των μαθητών. 

10. Τα σχολεία διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του 

απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας χωρίς να αποζημιώσουν το Τουριστικό 

Γραφείο. 

 

Στην ανωτέρω προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 

1. Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν (χωρητικότητας τουλάχιστον 67 θέσεων) που να πληρεί τις 

προδιαγραφές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, (δελτίο καταλληλότητας ΚΤΕΟ, ζώνες 

ασφαλείας κ.λπ.) να είναι δε στην αποκλειστική διάθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής με 

έμπειρους επαγγελματίες οδηγούς. 

2. Ξενοδοχεία τουλάχιστον 4 αστέρων με ημιδιατροφή στο χώρο του ξενοδοχείου. 

3. Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές και 5 

μονόκλινα δωμάτια για τους συνοδούς καθηγητές με ημιδιατροφή σε ξενοδοχείο ή ξενοδοχεία στο 

Ηράκλειο και τα Χανιά. 

4. Μία διανυκτέρευση στο καράβι σε καμπίνες τετράκλινες.  

5. Δωρεάν συμμετοχή συνοδών καθηγητών (5 συνοδοί καθηγητές) 

6. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών. 

7. Δωρεάν μετακίνηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μαθητών ή καθηγητών. 

8. Παράδοση συμβολαίου αστικής ευθύνης Τουριστικού Γραφείου στην προσφορά.  

9. Οι εκδρομείς δεν συμμετέχουν σε διόδια και λιμενικούς φόρους, ούτε θα επιβαρυνθούν από 

διαφορές που θα προκύψουν στο μέλλον σε περίπτωση ανατίμησης των εισητηρίων. 

10. Τα σχολεία διατηρούν το δικαίωμα για οποιαδήποτε για γραπτή διευκρίνιση σχετικά με την 

εκδρομή από τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 

 

Αξιόλογες παράμετροι που θα επηρεάσουν την ανάθεση της εκδρομής στο Τουριστικό 

Γραφείο 

1. Η γενική τιμή ανά μαθητή (Για τα δύο σενάρια προγράμματος εκδρομής και με τις δύο 

επιλογές, με πρωϊνό μόνο και με ημιδιατροφή)  

2. Η ποιότητα του ξενοδοχείου 

3. Η ολοήμερη και αποκλειστική διάθεση του λεωφορείου 

4. Υποχρέωση του τουριστικού γραφείου να ακολουθήσει το πρόγραμμα που θα συντάξουν τα σχολεία. 

5. Η παρουσία συνοδού του Γραφείου και ξεναγού καθ΄όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

6. Τα σχολεία θα επιλέξουν την προσφορά που θα εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και 

ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδρομής και θα είναι η πιο ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιμές. 

 

Τρόπος πληρωμής: 

Συνολική αξία: Μαθητές 57 x ……..€ = …………….€. 

• 1
η
 ΔΟΣΗ (15-12-2017): 35% επί της συνολικής αξίας της εκδρομής . 

• 2η ΔΟΣΗ (8-1-2018):  35% επί της συνολικής αξίας της εκδρομής. 

• Εξόφληση (5-4-2018): Μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής: ΠΟΣΟ 30% επί της συνολικής 

αξίας της εκδρομής. 

 

Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το Τουριστικό Γραφείο θα παρακρατηθεί από το 

ποσό της εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής. 

 



 

1o Προτεινόμενο πρόγραμμα εκδρομής 

 

1η ημέρα. (26/03/2018) Σιάτιστα – Θεσσαλονίκη – Ηράκλειο – Άγιος Νικόλαος - Ηράκλειο 
 

Συγκέντρωση στο σχολείο, επιβίβαση στα πούλμαν και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Άφιξη στο 

Ηράκλειο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Πρωινό και αναχώρηση για το Μουσικό Σχολείο 

Ηρακλείου και αμέσως μετά στο Ενυδρείο Ηρακλείου. Έπειτα, στη Σπιναλόγκα με τελικό 

προορισμό τον Άγιο Νικόλαο. Φαγητό στον Άγιο Νικόλαο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 

ξεκούραση. Βραδινή έξοδος. 

 

2η ημέρα. (27/03/2018) Ηράκλειο -  Αρκάδι - Ρέθυμνο - Χανιά 
 

Πρωινό και αναχώρηση για την αρχαία πόλη της Κνωσού. Έπειτα, επίσκεψη στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Ηρακλείου. Βόλτα, στο κέντρο του Ηρακλείου και το Ενετικό Κάστρο. Αναχώρηση για 

την ιστορική Μονή Αρκαδίου. Αναχώρηση για Ρέθυμνο. Άφιξη στην πόλη του Ρεθύμνου, φαγητό 

και βόλτα στη Φορτέτσα. Αναχώρηση για Χανιά. Άφιξη στα Χανιά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Ξεκούραση και  βραδινή έξοδος.  

 

3η ημέρα. (28/03/2018) Χανιά   

Ξενάγηση στην πόλη των Χανίων και επίσκεψη στο Ναυτικό Πολεμικό μουσείο, το μουσείο των 

Βενιζέλων. Μεσημεριανό στα Χανιά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και βραδινή 

έξοδος. 

 

4η ημέρα (29/03/2018) Χανιά - Θέρισο 

Επίσκεψη στην ιστορική Θέρισο για επίσκεψη στο Μουσείο της επανάστασης. Μεσημεριανό και 

μουσικό γλέντι σε παραδοσιακή ταβέρνα της Θερίσου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση 

και βραδινή έξοδος. 

 

5η ημέρα (30/03/2018) Χανιά 

Πρωινό και επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Έπειτα, ελεύθερος χρόνος για βόλτα και ψώνια 

στην πόλη. Μεσημεριανό φαγητό στα Χανιά και στη συνέχεια επίσκεψη στους τάφους των 

Βενιζέλων. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο και αφού τακτοποιηθούν οι αποσκευές 

μεταφορά στο λιμάνι των Χανίων. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση με προορισμό τον Πειραιά. 

Διανυκτέρευση εν πλω.  

 

6η ημέρα. (31/03/2018) Χανιά - Πειραιάς - Σιάτιστα 

Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά 7:45 επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης και βόλτες στα 

παραδοσιακά σοκάκια της Πλάκας. Αναχώρηση για τη Σιάτιστα στις 12 με 12:30. 

 

 

                                             

 

 

 

 

 



 

 

 

2o Προτεινόμενο πρόγραμμα εκδρομής 

 

1η ημέρα. (26/03/2018) Σιάτιστα – Θεσσαλονίκη - Ηράκλειο - Αγ. Νικόλαος 
 

Συγκέντρωση στο σχολείο, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Άφιξη στο 

αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και πτήση για Ηράκλειο. Άφιξη στο Ηράκλειο και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και αμέσως 

μετά στο Ενυδρείο Ηρακλείου. Αναχώρηση για το Ν. Λασιθίου, άφιξη στην Ελούντα και επίσκεψη 

στη Σπιναλόγκα (προαιρετική επιβίβαση σε βαρκάκια). Επόμενος προορισμός ο Αγ. Νικόλαος. 

Φαγητό και βόλτα στο λιμάνι του Αγ. Νικολάου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. 

Βραδινή έξοδος στο Ηράκλειο. 

 

2η ημέρα. (27/03/2018) Ηράκλειο  

Πρωινό και αναχώρηση για την αρχαία πόλη της Κνωσού. Έπειτα, επίσκεψη στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Ηρακλείου. Βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και το Ενετικό Κάστρο και μεσημεριανό 

στο Ηράκλειο. Επίσκεψη στο Σπίτι του Νίκου Καζαντζάκη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 

ξεκούραση. Βραδινή έξοδος. 

 

3η ημέρα. (28/03/2018) Ηράκλειο - Αρκάδι - Ρέθυμνο - Χανιά   

Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική Ι. Μονή Αρκαδίου. Αναχώρηση για Ρέθυμνο. Άφιξη στην 

πόλη του Ρεθύμνου, φαγητό και βόλτα στη Φορτέτσα. Αναχώρηση για Χανιά. Άφιξη στα Χανιά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και  βραδινή έξοδος.  

 

4η ημέρα (29/03/2018) Χανιά - Θέρισο 

Μετά το πρωινό, επίσκεψη στο Ναυτικό Πολεμικό μουσείο και το μουσείο των Βενιζέλων. 

Αναχώρηση για την ιστορική Θέρισο. Άφιξη στη Θέρισο, επίσκεψη στο Μουσείο της επανάστασης 

και μεσημεριανό φαγητό.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και βραδινή έξοδος. 

 

5η ημέρα (30/03/2018) Χανιά  

Πρωινό και επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Έπειτα, ελεύθερος χρόνος για βόλτα και ψώνια 

στην πόλη. Μεσημεριανό φαγητό στα Χανιά και στη συνέχεια επίσκεψη στους τάφους των 

Βενιζέλων. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο και αφού τακτοποιηθούν οι αποσκευές 

μεταφορά στο λιμάνι των Χανίων. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση με προορισμό τον Πειραιά. 

Διανυκτέρευση εν πλω.  

 

6η ημέρα. (31/03/2018) Χανιά - Πειραιάς - Σιάτιστα 

Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά 7:45 επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης και βόλτες στα 

παραδοσιακά σοκάκια της Πλάκας. Αναχώρηση για τη Σιάτιστα στις 12 με 12:30. 

 

                                                         Οι  Δ/ ντές 

 

 

     Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, Κουτσογιώτας Χρήστος 


