
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 7/11/2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου : 738 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΓΑΒΑΛΑ 64 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71409 

Πληροφορίες: Σηφάκης Ευάγγελος, τηλ. 2810237215 

Γραμματεία: τηλ. 2810234876 

Fax: 2810326299    

Email: mail@11lyk-irakl.ira.sch.gr 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής 

 
Ο  Διευθυντής του  11ου   Γενικού Λυκείου Ηρακλείου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-

2017 (ΦΕΚ 681/τ. Β/6-3-2017) Υ.Α. του Υ.Π.Π.Ε.Θ, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα 

τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση της την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Β΄ τάξης 

στους Δελφούς (1 διανυκτέρευση στην Αράχοβα) και την Αθήνα (2 διανυκτερεύσεις)  με 

προγραμματισμένη επίσκεψη στη Βουλή (Κυριακή 28 Ιανουαρίου), καλεί τα ενδιαφερόμενα 

τουριστικά πρακτορεία να καταθέσουν εσώκλειστες σφραγισμένες προσφορές στο Γραφείο του 

σχολείου στις οποίες να αναφέρονται τα παρακάτω: 

1. Ατμοπλοϊκά εισιτήρια (Μινωικές ή ΑΝΕΚ), Ηράκλειο – Πειραιάς με επιστροφή. 

Αναχώρηση Τετάρτη βράδυ 24/01/2018 και επιστροφή Δευτέρα πρωί 29 /01/’18. 

2. Για τη διανυκτέρευση στην Αράχοβα να κατατεθούν δύο διαφορετικές προσφορές: α) Μία 

για το ξενοδοχείο Anemolia και β) Μία για το ξενοδοχείο Elatos. 

3. Ξενοδοχείο 4 αστέρων στην Αθήνα, που να διαθέτει υπηρεσία φύλαξης εισόδου, με 

τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

4. Λεωφορεία σε άριστη κατάσταση ελεγμένα από το ΚΤΕΟ, τα οποία διαθέτουν όλες τις 

προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές. 

5. Συνοδός ιατρός - αποκλειστικά για τους εκδρομείς του σχολείου - σε όλη τη διάρκεια της 

εκδρομής από την αναχώρηση από το Ηράκλειο μέχρι την επιστροφή. 

6. Πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφαλιστική κάλυψη μαθητών και συνοδών 

καθηγητών. 



7. Κάλυψη των εξόδων επιστροφής στο Ηράκλειο αεροπορικώς μαθητή ή συνοδού καθηγητή 

σε περίπτωση ασθένειάς του. 

8. Συνοδός του πρακτορείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

9. Ξεναγός κατά τις επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και σε περιηγήσεις. 

10. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση που – για λόγους 

ανωτέρας βίας ή ασθένειας – ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή. 

11. FAX που να επιβεβαιώνει την κράτηση δωματίων στα προσφερόμενα ξενοδοχεία. 

12. Επιβεβαίωση για κράτηση θέσεων στο πλοίο. 

13. Υπεύθυνη Δήλωση από το ταξιδιωτικό γραφείο ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας 

τουριστικού γραφείου και είναι σε ισχύ.  

Επισημαίνονται τα παρακάτω: 

 Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή της εκδρομής με Φ.Π.Α. καθώς 

και η επιβάρυνση ανά μαθητή ξεχωριστά. Στη συνολική τιμή και την τιμή ανά μαθητή να μην 

περιλαμβάνονται οι τυχόν παροχές του γραφείου σας. 

 Στο φάκελο της προσφοράς να υπάρχει απαραίτητα CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική 

μορφή (doc ή pdf) ώστε να μπορεί εύκολα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας 

Εκπ/σης Ηρακλείου. Δεν θα συζητηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορές που 

αποστέλλονται με email και ανοίγουν με χρήση κωδικού. 

α)  Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από 24 έως 29 Ιανουαρίου του 2018. Στην προσφορά να 

αναφέρονται οι ημερομηνίες αναχώρησης (Τετάρτη 24/01/’18) και επιστροφής (Δευτέρα 29/01/’18). 

β) Αριθμός μαθητών Β΄ τάξης 161. Ελάχιστος αριθμός μαθητών που θα συμμετάσχουν στην 

εκδρομή 120. 

Γ)  Αριθμός συνοδών καθηγητών 6. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο του σχολείου μέχρι την Πέμπτη 16-11-2017 

και ώρα 10.00΄.Οι προσφορές θα ανοιχθούν την ίδια μέρα. 

 

Από το Γραφείο του 11ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου 

 

Ο Διευθυντής 

Σηφάκης Ευάγγελος 


