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Ο Διευθυντής ηνπ 1

νπ
 Γπκλαζίνπ Ηξαθιείνπ πξνθεξύζζεη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο από 

ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία γηα ηε δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθήο  επίζθεςεο καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ 

ζην βεληηο ηεο Γεξκαλίαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Εrasmus +KA2 “Puzzling Europe ¨ 

ηνπ 1
νπ

 Γπκλαζίνπ  

Γηα ηελ ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο απηήο, ζαο ελεκεξώλνπκε ηα εμήο: 
 

Αριθμός σσμμετετόντων: 7 

 
 Ανατώρηση από Ηράκλειο 22 Νοεμβρίοσ  2021 επιστρουή  28 Νοεμβρίοσ  2021 

                                                                        

 

        Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηα παξαθάησ: 

1. Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα γηα κεηάβαζε Ηξάθιεην – Δξέζδε - Ηξάθιεην ζηηο παξαπάλσ 

εκεξνκελίεο  

 

 

 

2. ηελ πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεηαη ε ππνρξεσηηθή αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή, όπσο 

νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία θαζώο θαη πξόζζεηε πξναηξεηηθή αζθάιηζε γηα πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο καζεηή ή ζπλνδνύ θαζεγεηή. 

3. Ξεθάζαξε αλαθνξά όηη ην ηαμηδησηηθό γξαθείν ζηελ πεξίπησζε: 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ:  07-10-2021 

 

Αξ. Πξση.: 768 

 

ΠΡΟ 

 

 Σελ Δ/λζε  Δεπη/ζκηαο 

Εθπ/ζεο  

Ηξαθιείνπ 

mailto:mail@1gym-irakl.ira.sch.gr


   α) πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή ιόγσ αλσηέξαο βίαο (θαθνθαηξία, εθινγέο θιπ) θαη 

έρνπλ θαηαβιεζεί ρξήκαηα ζε απηό σο πξνθαηαβνιή, ζα επηζηξέςεη όιν ην πνζό ησλ 

ρξεκάησλ ζην ζρνιείν. 

  β) αλ δελ ζπκκεηέρεη καζεηήο εμαηηίαο ζνβαξνύ ιόγνπ (π.ρ. ιόγσ  αζζέλεηαο) θαη έρεη 

θαηαβάιεη ρξήκαηα, λα ηνπ επηζηξαθνύλ. 

4.Σελ απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ πξαθηνξείνπ πνηληθήο ξήηξαο, ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ 

όξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ, (εγγπεηηθή επηζηνιή) κε πνζό πνπ ζα θαζνξηζηεί από ην ζρνιείν. 

5. ηελ πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεηαη επηβεβαίσζε γηα θξάηεζε ζέζεσλ ζην αεξνπιάλν. 

6.Επηβεβαίσζε από ηo ηαμηδησηηθό γξαθείν όηη ιακβάλνληαη από ηελ ηαμηδησηηθή εηαηξεία 

όια ηα κέηξα αζθαιείαο θαηά ηνπ ηνύ Covid 

 

  Γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο δεηείηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή κε ΦΠΑ ηεο εθδξνκήο αιιά  

θαη ε επηβάξπλζε αλά καζεηή ρσξηζηά. 
 

Με ηελ πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί απαξαίηεηα από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν θαη ππεύζπλε 

δήισζε δηάζεζεο εηδηθνύ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

Επηπιένλ ζην θάθειν πξνζθνξάο πξέπεη λα ππάξρεη απαξαίηεηα CD κε ηελ πξνζθνξά ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ( doc ή pdf) γηα λα είλαη εύθνιε ε αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν. 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζε θιεηζηνύο θαθέινπο ζην γξαθείν ηνπ 

Δηεπζπληή ηνπ 1
νπ

 Γπκλαζίνπ Ηξαθιείνπ, μέτρι τη Δεστέρα 11 Οκτωβρίοσ 2021 θαη 

ώξα 10:30 π.μ. . Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα Επηηξνπή τη 

Δεστέρα 11 Οκτωβρίοσ 2021 θαη ώξα 11:00 π.μ.  ζην Γξαθείν ηνπ Δηεπζπληή ηνπ 1
νπ

 

Γπκλαζίνπ Ηξαθιείνπ.  
 

Ο Δηεπζπληήο 
 
 
 

  καξδάο Αληώληνο 

Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο 
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