
   

 

 

 

                           Ηράκλειο  29/01/2020 

                           Αρ. Πρωτ.:  20 

 

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

Πληροφορίες : Πολυχρονάκη Μαρία  

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 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  

ΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Η ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
 

Η Διευθύντρια του  Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα 

ταξιδιωτικά γραφεία για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης  μαθητών της Α΄ Γυμνασίου στην Αθήνα 

σε χώρους πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. 

Στην επίσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από τις 12 μέχρι  14 Μαρτίου 2020, προβλέπεται να  

συμμετάσχουν 62 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές. 

Ενδεικτικό πρόγραμμα εκδρομής με δυνατότητα τροποποίησης: 

ΠΕΜΠΤΗ   12/03/2020 

Αναχώρηση από Ηράκλειο για Πειραιά  ακτοπλοικώς    

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   13/03/2020  

   7.45 Αναχώρηση για πρωινό 

 10.30–Επίσκεψη  στο Μέγαρο Μουσικής  

12.30 -  Αναχώρηση για μεσημεριανό γεύμα 

15.00 – Περιήγηση στην Αρχαία Αθήνα 

17.00 – Επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης 

18.45 - Αναχώρηση για Πειραιά – Επιβίβαση στο πλοίο 

ΣΑΒΒΑΤΟ     14/03/2020     

Αφιξη στο Ηράκλειο 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

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


 

Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

1. Aκτοπλοικά εισιτήρια σε 4κλινες καμπίνες για τους μαθητές, μονόκλινα ή δίκλινα για τους συνοδούς 

2.Τουριστικό λεωφορείο υπερυψωμένο, με κλιματισμό, το οποία θα είναι στην αποκλειστική διάθεση των 

μαθητών σε όλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης και για κάθε δραστηριότητα τους (μετακινήσεις,  

κ.λ.π) Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει 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 πληροί  όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών 

(ζώνες ασφάλειας, έμπειροι οδηγοί κλπ.). 

3. Πρωινό και μεσημεριανό γεύμα σε ξενοδοχείο 

4. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 

 

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 την Πέμπτη 06-02-2020 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 Πέμπτη 06-02-2020  και ώρα 13:00 από την αρμόδια 

Επιτροπή, στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου. 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται απαραιτήτως από υπεύθυνη δήλωση κατοχής του ειδικού σήματος 

λειτουργίας τουριστικού πρακτορείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Επιπλέον, στον φάκελο της 

προσφοράς θα υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή PDF), ώστε να 

είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο. 

Η Διευθύντρια 

Πολυχρονάκη Μαρία 


