ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ
Τ.Κ. 83102
Πληροφορίες : Βασίλειος Ξερχογιαννόπουλος
Τηλέφωνο : (22730) 31502
FAX : (22730) 31502
Email: mail@lyk-marath.sam.sch.gr

Μαραθόκαμπος 17/3/2017
Αρ. Πρωτ. 135
Προς ΔΙΔΕ Σάμου
(για διαδικτυακή ανάρτηση:
απευθύνεται σε όλα τα
ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά
πρακτορεία)

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για πραγματοποίηση
ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
Οι μαθητές της Α΄ κα της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Μαραθοκάμπου που ανήκουν στην
Περιβαλλοντική Ομάδα του Σχολείου θα πραγματοποιήσουν πολυήμερη εκδρομή στο ΚΠΕ
Ομηρούπολης Χίου. Η εκδρομή θα λάβει χώρα μεταξύ 6 Απριλίου και 9 Απριλίου 2017.
Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα τουριστικά πρακτορεία να υποβάλλουν προσφορές για
την εκδρομή αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
 Αριθμός μαθητών/τριών : 18 (δεκαοκτώ)
 Συνοδοί καθηγητές: 2 (δύο) 
 Μέσο μετακίνησης από Σάμο προς Χίο και αντιστρόφως: επιβατηγό πλοίο «Νήσος
Μύκονος»
 Μέσο μετακίνησης στο νησί και στην πόλη της Χίου: Δεν απαιτείται, καθώς για τις
επισκέψεις εκτός πόλεως τις μετακινήσεις καλύπτει οργανωτικά και οικονομικά το ΚΠΕ
Ομηρούπολης. Υπάρχει επίσης πρόβλεψη (βλ. παρακάτω) για παραμονή σε ξενοδοχείο
εντός της πόλεως, ώστε να μην απαιτείται μέσο για τις απλές μετακινήσεις των εκδρομέων
εντός πόλεως.
 Πρόγραμμα εκδρομής: 
Ημέρα 1η (Πέμπτη 6 Μαρτίου 2017)
16.10: Συγκέντρωση των εκδρομέων στο λιμάνι του Βαθέος (με ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων).

17.00: Αναχώρηση από το λιμάνι του Βαθέος. Επιβίβαση στο επιβατηγό «Νήσος Μύκονος» με
προορισμό το λιμάνι της Χίου.
19.40: Άφιξη στη Χίο. Προσέγγιση στο ξενοδοχείο πεζή. (Επιλογή του ξενοδοχείου με
κριτήριο να μην απέχει περισσότερο του 1 χλμ από το σημείο πρόσδεσης των πλοίων στο
λιμάνι).
20.00: Άφιξη στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση.
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21.00:Έξοδος για φαγητό.

Ημέρα 2η (Παρασκευή 7 Μαρτίου 2017) και Ημέρα 3η (Σάββατο 8 Μαρτίου 2017)
Πρωϊνό στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια:
Ένταξη στο Περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Ομηρούπολης [αντιγραφή από την επίσημη
ιστοσελίδα του ΚΠΕ Ομηρούπολης] με τίτλο:
“Το δέντρο που πληγώνουμε - Πηγή πλούτου, έμπνευσης και πολιτισμού” (για σχολεία εκτός Χίου):


1η ημέρα: Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης (παρουσίαση POWER POINT)/ ΔΡΑΣΕΙΣ – πεδίο (πόλη της

Χίου: Ε.Μ.Χ. στην οδό Κων/νου Μονομάχου 1/ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΣΤΙΧΑΣ

– Βιβλιοθήκη Κοραή) –

επιστροφή στο Κ.Π.Ε


2η ημέρα Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης ΔΡΑΣΕΙΣ – πεδίο Πυργί, Μουσείο Μαστίχας Χίου /Μεστά) -

επιστροφή στο ΚΠΕ.


3η ημέρα: Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης – πεδίο (πόλη της Χίου: Περιοχή Κάστρου Χίου) – επιστροφή στο

ΚΠΕ.
Λόγω των περιορισμών της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας Σάμου-Χίου το πρόγραμμα, με ευθύνη του ΚΠΕ
Ομηρούπολης, θα αναπροσαρμοστεί, ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί στο διάστημα των 2 ημερών. Η
μετακίνηση των μαθητών στις εκδρομές του προγράμματος γίνεται με ευθύνη και εποπτεία του ΚΠΕ
Ομηρούπολης. Το απογευματινό και βραδυνό πρόγραμμα της εκδρομής, εφόσον δεν είναι
προγραμματισμένες κάποιες δράσεις ή επισκέψεις υπό την αιγίδα του ΚΠΕ, θα περιλαμβάνει επισκέψεις σε
Μουσεία (Αρχαιολογικό, Πινακοθήκη) εντός της πόλης της Χίου και περιπάτους στο εμπορικό κέντρο
(μετακίνηση πεζή). Επίσης θα περιλαμβάνει εξόδους για φαγητό (μετακίνηση πεζή).

[Το πρόγραμμα της 2ης και 3ης ημέρας δεν αφορά το πρακτορείο, παρά μόνο σε σχέση με τις
ζητούμενες παροχές του ξενοδοχείου]
Ημέρα 4η ( Κυριακή 9 Μαρτίου 2017)
7.50: Πρωινό στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση και προετοιμασία για αναχώρηση από το
ξενοδοχείο.
9.00: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και προσέγγιση στο λιμάνι πεζή.
10.00: Αναχώρηση με το επιβατηγό πλοίο “Νήσος Μύκονος” για το λιμάνι του Βαθέος.
13.10: Άφιξη στο λιμάνι του Βαθέος. Συνάντηση των εκδρομέων με τους γονείς και κηδεμόνες
των μαθητών.
14.30: Επιστροφή στο Μαραθόκαμπο με ευθύνη των κηδεμόνων των μαθητών.
Η κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:
 Κάλυψη εξόδων παραμονής για 3 ημέρες σε ξενοδοχείο (που θα βρίσκεται στην πόλη
της Χίου) με πρωϊνό (μπουφέ) σε δωμάτια με ατομικό μπάνιο [για τα 9 αγόρια: 3
τρίκλινα και για τα 9 κορίτσια 3 τρίκλινα. Για τους συνοδούς καθηγητές να υπολογιστούν 2
μονόκλινα δωμάτια]. Το ξενοδοχείο να βρίσκεται στο κέντρο της πόλεως (να αναφέρεται η
κατηγορία του ξενοδοχείου, το όνομά του, η ηλεκτρονική διεύθυνσή του – αν υπάρχει - και
η ακριβής τοποθεσία του - ταχυδρομική διεύθυνση). Ιδιαίτερη μνεία να γίνει στην
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απόσταση που χωρίζει το ξενοδοχείο από το σημείο πρόσδεσης πλοίων στο λιμάνι, γιατί οι
εκδρομείς θα μετακινηθούν πεζή με τις αποσκευές τους. Η απόσταση αυτή να μην ξεπερνά
το 1 χιλιόμετρο.
 Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των μαθητών/τριών και των συνοδών καθηγητών/τριών
Σάμος (Βαθύ) - Χίος με επάνοδο.
 Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή: υποχρεωτικά
 Ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας: κρίνεται σημαντικό (να αναφερθεί η
επιβάρυνση στην τιμή)
 Τη συνολική τιμή για την εκδρομή (x)
 Την τελική τιμή κατ’ άτομο [συνολική τιμή δια τον αριθμό των μαθητών (x/18)]
 Τη δέσμευση του Πρακτορείου ότι, σε περίπτωση που, λόγω καιρού ή άλλου παρόμοιου
αστάθμητου παράγοντα, δεν πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο επιστροφής και χρειαστεί
να παραμείνουν οι εκδρομείς στη Χίο περισσότερες από τις προβλεπόμενες ημέρες, θα
καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή τους στο ξενοδοχείο
χωρίς επιβάρυνση, εάν είναι δυνατό. Και ότι σε περίπτωση που για παρόμοιο λόγο, δεν
γίνει δυνατή η αναχώρηση από τη Σάμο των εκδρομέων την προβλεπόμενη ημέρα και
ώρα, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να τροποιηθεί το πρόγραμμα επισκέψεων και οι
κρατήσεις στο ξενοδοχείο χωρίς μεγάλη επιβάρυνση στην τιμή.
Οι προσφορές να αποσταλούν με κλειστό φάκελο στο ΓΕΛ Μαραθοκάμπου, Τ.Κ 83102,
Μαραθόκαμπος (τηλέφωνο επικοινωνίας και FAX 2273031502), το αργότερο μέχρι την Δευτέρα
27-3-2017 και ώρα 11:00 π.μ.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το τουριστικό
πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Σημείωση: Σε περίπτωση που είναι δυνατή η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών που
αποκλίνουν σημαντικά όσον αφορά την τιμή τους, να αναφερθεί η διαφορετική τιμή και ο λόγος
της διαφορετικής τιμής (π.χ. 100 ευρώ, αν οι εκδρομείς καταλύσουν στο ξενοδοχείο Α, και 125
ευρώ, αν επιλέξουν το ξενοδοχείο Β). Όπως προαναφέρθηκε, ζητείται να γίνει αναφορά στην
επιβάρυνση τιμής που θα επιφέρει η πρόσθετη ασφάλιση (σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας) η
οποία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά κρίνεται σημαντική από το νομοθέτη.

Ο Διευθυντής

Βασίλειος Ξερχογιαννόπουλος
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