
   

 

 

 

                           Ηράκλειο  25/09/2017 

                           Αρ. Πρωτ.:  244 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση       : Ι. Κορνάρου  Εσταυρωμένος, Ηράκλειο                        Προς: Διεύθυνση Δ.Ε  Ν. Ηρακλείου      
Ταχυδρομικός Κώδικας :714 10                                                                                                                

Πληροφορίες : Καρτσωνάκης Εμμανουήλ  

Τηλέφωνο : 2810 260 663 

Fax : 2810 252 298        
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : mail@gym-peir-irakl.ira.sch.gr 

Διαδικτυακή Διεύθυνση : http://gym-peir-irakl.ira.sch.gr 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Η  

 

Ο Διευθυντής του  Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα 

ταξιδιωτικά γραφεία για τη µετακίνηση  µαθητών και συνοδών καθηγητών µε λεωφορείο από το σχολείο 

στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου σύµφωνα µε την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011. 

Η εκπαιδευτική επίσκεψη  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, ως εξής: 

Αριθμός λεωφορείων: 5 

Αναχώρηση από το σχολείο στις 08:30 

Επιστροφή στο σχολείο στις 12.45 

Συμμετέχοντες μαθητές: 240 

Συνοδοί καθηγητές: 15 

Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (να 

έχει ελεγχθεί από το ΚΤΕΟ, να είναι εφοδιασμένο με τα απαιτούμενα έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, 

την επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, κλιματιζόμενο κλπ.), καθώς και να 

πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφάλειας, έμπειροι οδηγοί κλπ.). 
 

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 στη Διεύθυνση του Σχολείου σφραγισμένες 

προσφορές το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 2-10-2017 και ώρα 12:30. Οι προσφορές θα περιγράφουν 

αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις επιπλέον ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις, και θα είναι 

σύμφωνες με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) και τη σχετική νομοθεσία. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 2-10-2017 και ώρα 13:00 από την αρμόδια 

Επιτροπή, στο Γραφείο της Διεύθυνσης του ΠΓΗ Ηρακλείου. 

Ο Διευθυντής 

Καρτσωνάκης Εμμανουήλ 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

http://gym-peir-irakl.ira.sch.gr/

