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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ MΕΤΑΦΟΡΑ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ   ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ 11ΟΥ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
  ΣΤΟ Κ.Π.Ε ΒΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ  

 
Ο Δ/ντής  του 11ου ΓΕΛ Ηρακλείου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί  η μεταφορά  
 30 περίπου μαθητών  και 3 συνοδών καθηγητών στο πλαίσιο Εκπαιδευτικής Εκπ/σης 
από το χώρο του σχολείου  στο  ΚΠΕ Βάμου  και στα Χανιά στις 19 και 20  Μαρτίου 2018, 
καλεί τα ενδιαφερόμενα τουριστικά πρακτορεία, να  καταθέσουν προσφορές (με φαξ ή 
εμέιλ) στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου  μέχρι την Παρασκευή 16-2-2018 και 
ώρα  12.00.  

 
Ενδεικτικό  πρόγραμμα της εκδρομής είναι: 

 Αναχώρηση από το σχολείο την Δευτέρα  19-3-18 στις 08.30. 

 Μεταφορά  στην περιοχή Δόξα - Μάραθος όπου θα παραμείνουμε μέχρι τις 11,00 περίπου. 

 Μεταφορά στο Ρέθυμνο όπου θα παραμείνουμε μέχρι τις 16,00  περίπου. 

 Μεταφορά στο Βάμο για διανυκτέρευση στο ΚΠΕ Βάμου (δυνατότητα φιλοξενίας του 
οδηγού στο ΚΠΕ) 

 Μεταφορά στον Κεφαλά Αποκορώνου το πρωί της Τρίτης 20 Μαρτίου για παρακολούθηση 
περιβαλλοντικού προγράμματος 

 Στις 14,00 μεταφορά στα Χανιά για φαγητό , και στις  17,00 αναχώρηση για Ηράκλειο  

 Αφιξη  στο Ηράκλειο το βράδυ στις 20.00, 
 Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 
προδιαγραφές (να έχουν ελεγχθεί από το ΚΤΕΟ, να είναι εφοδιασμένα με τα απαιτούμενα 
έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, την επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή 
κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κλπ.), καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 
ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφάλειας, έμπειροι οδηγοί κλπ.). 

Η αναχώρηση θα γίνει από το Σχολείο στις 08.30 το πρωί της Δευτέρας 19-3-2018 και 
η επιστροφή στον ίδιο χώρο  την Τρίτη 20-3-2018 στις 20.00 

            

                                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
                                       Σηφάκης Ευάγγελος      
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