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71409, Ηπάκλειο 

 ΠΡΟ: Σαξιδιωηικά γπαθεία 

ΚΟΙΝ.: Δ/νζη Δ/θμιαρ Εκπ/ζηρ Ηπακλείος 
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ΘΕΜΑ: «Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για ηη μεηακίνηζη εκπαιδεσηικών και 

μαθηηών ζηο πλαίζιο προγράμμαηος Erasmus+ ΚΑ2». 

 

Η Διευκφντρια του 5ου Γυμναςίου Ηρακλείου προκθρφςςει, ςφμφωνα με τθν Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-

02-2017(ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-03-2017), εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για κατάκεςθ προςφορών για τθν 

μετακίνθςθ τριών (03) εκπαιδευτικών και τεςςάρων (04) μαθητών του ςχολείου, ςτο πλαίςιο 

του προγράμματοσ Erasmus+ KA229 με κωδικό 2019-1-PL01-KA229-065381_4 και τίτλο “Europe 

takes a breath”, ςτθν πόλθ Manresa τθσ Ιςπανίασ, με αναχώρθςθ τθν Κυριακή 01/03/2020 

αεροπορικώσ από Ηράκλειο προσ Βαρκελώνη και επιςτροφι το Σάββατο 07/03/2020 από 

Βαρκελώνη προσ Ηράκλειο. 

 Η προςφορά κα πρζπει να περιζχει: 

1. Υποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ Διοργανωτι, όπωσ ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία, κακώσ και 

πρόςκετθ αςφάλιςθ για περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ μακθτι ι ςυνοδοφ κακθγθτι. 

2. Αποδοχι από μζρουσ του ταξιδιωτικοφ γραφείου ποινικισ ριτρασ  ςε περίπτωςθ ακζτθςθσ των 

όρων του ςυμβολαίου (εγγυθτικι επιςτολι), με ποςό που κα κακοριςτεί από το Σχολείο. 

3. Αντιμετώπιςθ περίπτωςθσ μθ πραγματοποίθςθσ τθσ μετακίνθςθσ λόγω ανωτζρασ βίασ ι 

αςκενείασ. 

4. Επειδι πρόκειται για μετακίνθςθ ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ που υπόκειται ςε 

ζλεγχο, είναι απαραίτθτθ θ ζκδοςθ όλων των παραςτατικών μετακίνθςθσ για κάκε 

μετακινοφμενο ατομικά.  

Με τθν προςφορά κα πρζπει να κατατεκεί από κάκε ταξιδιωτικό γραφείο οπωςδιποτε:   

 Επιβεβαίωςθ κρατιςεων  των αεροπορικών ειςιτθρίων. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτει το ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο πρζπει να βρίςκεται 
ςε ιςχφ.  

 CD με τθν προςφορά ςε θλεκτρονικι μορφι (doc ι pdf),  για να είναι εφκολθ θ ανάρτθςι 
τθσ ςτο Διαδίκτυο. 
 
Οι προςφορζσ των ενδιαφερομζνων κα πρζπει να είναι διατυπωμζνεσ με ςαφινεια και  

να αποςταλοφν ςε κλειςτό φάκελο ςτο ςχολείο μζχρι τθ Δευτζρα 23/12/2019 και ώρα 10:00.                                    
Οι προςφορζσ κα ανοιχτοφν από αρμόδια επιτροπι τθν ίδια μζρα και ώρα 10:30 ςτο γραφείο τθσ  
Δ/ντριασ. 

                                                  Η Διευθφντρια 
 

                                                   Πεδιαδίτου  Χαρίκλεια  
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