
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ 

ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΧΝ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ        

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΡΖΣΖ 
  Γ/ΝΖ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

5
ο
 ΓΤΜΝΑΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

 

 

 

 

Ζξάθιεην, 14-12-2016 

Αξ. Πξση: 989 

   

Σαρ. Γηεύζπλζε : Παπαπέηξνπ Γαβαιά  64 

71409, Ζξάθιεην 
 ΠΡΟ: Γ/λζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ζξαθιείνπ 

ΚΟΗΝ: Σαμηδησηηθά γξαθεία 

 
Πιεξνθνξίεο : Ενπξάξεο Εαραξίαο 

Σειέθσλν 

Fax 

: 

: 

2810327052, 2810232662 

2810239185 
e-mail  : mail@5gym-irakl.ira.sch.gr 

 

 

 

ΠΡΟΚHΡΤΞΗ  ΕΚΔΗΛΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΦΗ ΜΑΘΗΣΧΝ  ΣΟΤ 5
ος

 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΣΟ 

ΜΟΝΑΥΟ 
 

     Ζ Γηεπζύληξηα ηνπ 5νπ Γπκλαζίνπ Ζξαθιείνπ πξνθεξύζζεη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ζην Μόλαρν καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο ζηα πιαίζηα 

εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

Διάρηζηνη όξνη πξαγκαηνπνίεζεο εθδξνκήο:  

 

1. Υξόλνο:   

      1) 15-03-2017 έσο 18-03-2017 (θαηά πξνηίκεζε) ή  

2) 08-02-2017 έσο 11-02-2017 ή 

3) 15-02-2017 έσο 18-02-2017                     

Θα επιλεσθεί η πιο ζςμθέποςζα πεπίοδορ. 

2. Αξηζκόο καζεηώλ: 22-25.   

3. Αξηζκόο ζπλνδώλ θαζεγεηώλ: 3   

4. Αεξνπνξηθή κεηάβαζε Ηπάκλειο –Μόνασο- Ηπάκλειο  με αζθαλή αεποποπική εηαιπία ή με 

πηήζη ηζάπηεπ. Πποηιμούμε ππωινή πηήζη καηά ηην άθιξη και βπαδινή καηά ηην 

ανασώπηζη. 

5. Σπείρ διανςκηεπεύζειρ με ππωινό ζηο Μόνασο, ζε θαζαξό θαη αζθαιέο θαηάιπκα 3 ή 4 

αζηέξσλ ζε αζθαιή πεξηνρή. Γίθιηλα ή ηξίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο  (κε θαλνληθά 

θξεβάηηα θαη όσι πάνηζα) θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. 

6. Σνπξηζηηθό ιεσθνξείν ζηε δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ γηα όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο.  

     (Μεηαθνξά από θαη πξνο ην αεξνδξόκην, εθδξνκή ζην άιζκπνπξγθ, εθδξνκή ζην Νηαράνπ, 

Σερλνινγηθό κνπζείν,  μελάγεζε ηεο πόιεο ηνπ Μνλάρνπ, πηζαλή επίζθεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

BMW). Σν ηνπξηζηηθό ιεσθνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε 

λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο (ειεγκέλα από ΚΣΔΟ, έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο νρήκαηνο, επαγγεικαηηθή 

άδεηα νδήγεζεο, ειαζηηθά ζε θαιή θαηάζηαζε, πιήξσο θιηκαηηδόκελα θιπ) θαζώο θαη λα πιεξνύλ 

όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο αζθαιείαο γηα κεηαθίλεζε καζεηώλ (δώλεο αζθαιείαο, έκπεηξνη νδεγνί θιπ). 

7. πλνδό ηνπ γξαθείνπ ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο θαη μελαγό.   

8. Nα αλαθεξζεί ρσξηζηά ε ηηκή κε εκηδηαηξνθή. 
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9. ηελ πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεηαη ε ππνρξεσηηθή αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή, όπσο νξίδεη ε 

θείκελε λνκνζεζία θαζώο θαη πξόζζεηε πξναηξεηηθή αζθάιηζε γηα πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή 

αζζέλεηαο καζεηή ή ζπλνδνύ θαζεγεηή. 

10.  Ξεθάζαξε αλαθνξά όηη ην ηαμηδησηηθό γξαθείν ζηελ πεξίπησζε: 

   α) πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή ιόγσ αλσηέξαο βίαο (θαθνθαηξία, εθινγέο θιπ) θαη 

έρνπλ θαηαβιεζεί ρξήκαηα ζε απηό σο πξνθαηαβνιή, ζα επηζηξέςεη όιν ην πνζό ησλ ρξεκάησλ 

ζην ζρνιείν. 

  β) αλ δελ ζπκκεηέρεη καζεηήο εμαηηίαο ζνβαξνύ ιόγνπ (π.ρ. ιόγσ  αζζέλεηαο) θαη έρεη θαηαβάιεη 

ρξήκαηα, λα ηνπ επηζηξαθνύλ. 

11. Σελ απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ πξαθηνξείνπ πνηληθήο ξήηξαο, ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ όξσλ ηνπ 

ζπκβνιαίνπ, (εγγπεηηθή επηζηνιή) κε πνζό πνπ ζα θαζνξηζηεί από ην ζρνιείν. 

12. Δπίζεο ζα επηζπλάπηνληαη ηα παξαζηαηηθά ησλ θξαηήζεσλ εηζηηεξίσλ θαη ησλ μελνδνρείσλ. 
 

 

Γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο δεηείηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο, θαζώο θαη ην θόζηνο αλά 

καζεηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

 

Σα ελδηαθεξόκελα πξαθηνξεία θαινύληαη λα ππνβάινπλ ζηε Γηεύζπλζε ηνπ ρνιείνπ ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηελ Σπίηη 20 Δεκεμβπίος 2016 και ώπα 10:00 π.μ. Οη πξνζθνξέο 

ζα πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο θαη ηηο πηζαλέο ελδερόκελεο βειηησηηθέο 

πξνηάζεηο θαη ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηελ Τ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΔΚ 2769/η.Β΄/02-12-2011) 

θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από αξκόδηα Δπηηξνπή ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα 11:30 π.κ. 

ζην Γξαθείν ηεο Γηεύζπλζεο.  

 

Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη απαξαηηήησο από ππεύζπλε δήισζε θαηνρήο ηνπ εηδηθνύ ζήκαηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπξηζηηθνύ πξαθηνξείνπ, ην νπνίν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ. Δπηπιένλ, ζηνλ θάθειν 

ηεο πξνζθνξάο ζα ππάξρεη απαξαηηήησο CD κε ηελ πξνζθνξά ζε ειεθηξνληθή κνξθή (doc ή pdf), 

ώζηε λα είλαη εύθνιε ε αλάξηεζή ηεο ζην Γηαδίθηπν. 
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