
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ        

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΗΣΗ 
  Γ/ΝΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

5
ο
 ΓΤΜΝΑΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

 

 

 

 

Ηξάθιεην, 21/01/2020 

Αξ. Πξση: 24 

   

Σαρ. Γηεύζπλζε : Παπαπέηξνπ Γαβαιά  64 

71409, Ηξάθιεην 
 ΠΡΟ: Σνπξηζηηθά Γξαθεία 

(Γηα ηεο Γ.Γ.Δ. Ηξαθιείνπ)  
Πιεξνθνξίεο : Πεδηαδίηνπ Υαξίθιεηα 

Σειέθσλν 

Fax 

: 

: 

2810327052, 2810232662 

2810239185 
e-mail  : mail@5gym-irakl.ira.sch.gr 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ 

ΣΡΙΗΜΔΡΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ  Γ΄ ΣΑΞΗ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

Η Γηεπζύληξηα ηνπ 5
νπ

 Γπκλαζίνπ Ηξαθιείνπ πξνθεξύζζεη εθδήισζε 

ελδηαθέξνληνο από ηα Σνπξηζηηθά Γξαθεία γηα ηελ νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε 

ηξηήκεξεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο καζεηώλ/ηξηώλ ηεο Γ΄ ηάμεο ζηελ Αθήνα θαη 

ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α. 33120/ΓΓ4/28-02-2017(ΦΔΚ 681/η.Β΄/06-03-2017). 

      Η εθδξνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην δηάζηεκα από 2 Απριλίοσ 2020 κέρξη 04 

Απριλίοσ 2020 ή  από 5 Απριλίοσ 2020 κέρξη 07 Απριλίοσ 2020. 

ηελ εθδξνκή πξνβιέπεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ 95 μαθηηές και 5 ζσνοδοί καθηγηηές. 

Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη θαη εμαζθαιίδεη ηα παξαθάησ: 

 

 Μεηάβαζε (Ηξάθιεην– Αζήλα) θαη επηζηξνθή (Αζήλα- Ηξάθιεην) αεροπορικώς 

κε εηζηηήξηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ζηνπο καζεηέο θαη ζπλνδνύο θαζεγεηέο ηελ 

μεηαθορά βαλίηζας ηοσλάτιζηον 20 κιλά βάξνπο. Καηά πξνηίκεζε κε ηελ 

πξώηε πρωινή πηήζη από Ηξάθιεην θαη ηελ ηελεσηαία βραδινή πηήζε από 

Αζήλα  

 Ηκεξήζηα εθδξνκή ζε Δπίδαπξν θαη Ναύπιην 

 Δπηζθέςεηο ηηο δύν άιιεο εκέξεο  ζε ηζηνξηθνύο – πνιηηηζηηθνύο – 

αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο Αζήλαο 

 Ξεναγό θαηά ηελ επίζθεςε ζηελ Αθξόπνιε θαη ζην Μνπζείν Αθξόπνιεο 

 σνοδό από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν θαη γιαηρό ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο 

 2 βξαδηλέο κεηαθνξέο από ην μελνδνρείν ζηελ πόιε θαη αληίζηξνθα 

 Δύο(2) διανσκηερεύζεις κε πξσηλό ζε μελνδνρείν ηνπιάρηζηνλ 4 αζηέρων εληόο 

ηεο Αζήλαο (εθηόο Οκόλνηαο) 

 Σα δσκάηηα ηνπ μελνδνρείνπ λα είλαη ηρίκλινα( όρη ξάληδα) ή δίκλινα γηα ηνπο 

καζεηέο θαη μονόκλινα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. Καηά πξνηίκεζε ηα 

δσκάηηα λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην όξνθν-ηκήκα ηνπ μελνδνρείνπ 
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Δπίζεο ε πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηέρεη θαη εμαζθαιίδεη ηα παξαθάησ: 

1. Σνπξηζηηθά  ιεσθνξεία πνπ ζα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ησλ εθδξνκέσλ 

γηα ηηο απαξαίηεηεο κεηαθηλήζεηο ηνπο  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο, από ηελ 

άθημε ζην αεξνδξόκην ηεο Αζήλαο θαη κέρξη ηελ κεηάβαζε ζε απηό γηα ηελ 

επηζηξνθή ζην Ηξάθιεην. Σα ιεσθνξεία ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ όιεο ηηο 

πξνβιεπόκελεο από ηε λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο (έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο 

νρήκαηνο, επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, ειαζηηθά ζε θαιή θαηάζηαζε, 

θιηκαηηζκό, θιπ). Δπίζεο πξέπεη λα πιεξνύληαη όιεο νη πξνδηαγξαθέο 

αζθάιεηαο γηα ηε κεηαθίλεζε καζεηώλ (δώλεο αζθαιείαο, έκπεηξνη νδεγνί). 

2. ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά ε θαηεγνξία θαη ην όλνκα ηνπ   

μελνδνρείνπ. 

3. Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο Γηνξγαλσηή (πκβόιαην “Αζθάιεηα 

Αζηηθήο Δπζύλεο (Tour Operator)” ηνπ ηδίνπ δηνξγαλσηή θαη όρη άιινπ 

ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ), ην νπνίν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ όπσο νξίδεη ε 

θείκελε λνκνζεζία  θαζώο θαη πξόζζεηε αζθάιηζε γηα πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή 

αζζέλεηαο καζεηή ή ζπλνδνύ θαζεγεηή θαη κεηαθνξά ηνπ αεξνπνξηθώο εάλ 

παξαζηεί αλάγθε. 

4. Σελ απνδνρή από ην Γξαθείν πνηληθήο ξήηξαο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ όξσλ 

ηνπ ζπκβνιαίνπ από ηε κεξηά ηνπ (θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο κε πνζό πνπ 

ζα θαζνξίζεη ην ζρνιείν). 

5. Σελ αληηκεηώπηζε ηεο πεξίπησζεο πνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή ιόγσ 

αλσηέξαο βίαο (θαθνθαηξία, εθινγέο, απεξγίεο, θιπ). 

 

Γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο δεηείηαη η ηελική ζσνολική ηιμή  (με ΦΠΑ) ηης 

εκδρομής, αλλά και η επιβάρσνζη ανά μαθηηή. 

Παξνρή απόδεημεο ζε θάζε καζεηή ρσξηζηά ζηελ εμόθιεζε ηεο εθδξνκήο.  

 

Με ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν απαξαίηεηα θαη 

ππεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηεη είηε ην εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο (ην νπνίν πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ζε ηζρύ) είηε βεβαίσζε ζπλδξνκήο ησλ λόκηκσλ  πξνϋπνζέζεσλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ θαζώο θαη θσηναληίγξαθν ηνπ εηδηθνύ  ζήκαηνο 

ιεηηνπξγίαο ή ηεο βεβαίσζεο ζπλδξνκήο ησλ λόκηκσλ  πξνϋπνζέζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ.  ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα πεξηέρεηαη CD κε ηελ 

πξνζθνξά ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζε θιεηζηνύο θαθέινπο κε 

επηζπλαπηόκελα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά κέρξη ηελ Δεσηέρα 27 Ιανοσαρίοσ 

2020 θαη ώξα 10:30π.μ. ζην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ 5
νπ

 Γπκλαζίνπ Ηξαθιείνπ. 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ηελ ίδηα εκέξα 

ζηηο 10:40π.μ.γηα ηελ επηινγή απηήο πνπ ζα θξηζεί σο ε πιένλ θαηάιιειε θαη επέιηθηε 

γηα δηακόξθσζε ζύκθσλα κε ην παηδαγσγηθό κέξνο ηεο εθδξνκήο θαη επηπιένλ ζα 

είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά. 

  

                                   Η Γηεπζύληξηα                                                                                                                                                                                        

                                 Πεδηαδίηνπ Υαξίθιεηα 


