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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών του 4ου ΓΕ.Λ. Ηρακλείου  

       στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια των δράσεων της εβδομάδας  

       ενημέρωσης για τα βλαστοκύτταρα. 
 

        Ο Διευθυντής του 4ου ΓΕ.Λ. Ηρακλείου, σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/ τ.Β΄/6-3-

2017) Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ για τις Εκδρομές - Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών 

σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας, προκηρύσσει την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από τα Ταξιδιωτικά Γραφεία για την πραγματοποίηση  επίσκεψης 25 μαθητών της Α’ τάξης του 

σχολείου με λεωφορείο την Πέμπτη 15/11/2018 στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο 

Ηράκλειο στα πλαίσια δράσεων για την εβδομάδα ενημέρωσης για τα βλαστοκύτταρα. 

 
Στη μετακίνηση συμμετέχουν 25 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές 
 
Ώρα αναχώρησης: 8:30 από το σχολείο 
Ώρα επιστροφής: 13.00 

 

Ζητείται η τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ της εκδρομής αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά. 

Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι 

διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 

Επιπλέον, στο φάκελο της προσφοράς θα υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική 

μορφή (.doc, docx, .pdf ή .rtf)  ώστε να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο.  

Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση του Σχολείου (ΟΧΙ ΜΕ E-

MAIL) σφραγισμένες προσφορές σε κλειστούς φακέλους, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 8/11/2018 και 

ώρα 13:00 που θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες σύμφωνα με την Υ.Α 33120/ΓΔ4 /ΦΕΚ 

681/Β/6-3-2017 και τη σχετική νομοθεσία. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή 

την Πέμπτη 8/11/2018 και ώρα 13:30 στο Γραφείο της Διεύθυνσης του 4ου ΓΕΛ Ηρακλείου. 
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