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                           Αρ. Πρωτ.:1044  
 

6ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ  
Διεφκυνςθ: Πιτςουλάκθ 24, Ηράκλειο Κριτθσ Σ.Κ. 71307  
Πλθροφορίεσ: Λίβα Άννα  
ΣΗΛ. 2810234444  
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  ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ   για την μετακίνηςη εκπαιδευτικών και μαθητών  του 6ου ΕΠΑΛ 
Ηρακλείου ςτα Σκόπια (Βόρεια Μακεδονία) ςτα πλαίςια του προγράμματοσ ERASMUS 

  
Η Διευκφντρια του 6ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου προκθρφςςει ςφμφωνα με  τθν   υπ’αρικμ. Φ.14/89494/ΓΔ4 Τ.Α 
(ΦΕΚ2888Β/17-7-2020) του ΤΠΑΙΘ, για τισ εκδρομζσ μετακινιςεισ  μακθτϊν Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν ςχολείων 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ ,τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ από Σαξιδιωτικά γραφεία 
για τθν μετακίνθςθ  δφο (02) εκπαιδευτικών και πζντε (05) μαθητών του ςχολείου, ςτο πλαίςιο προγράμματοσ 
ERASMUS+ KA2 με τίτλο : «In Harmony with Nature» και ςυγκεκριμζνα: 
 
Α) Μετάβαςθ αεροπορικϊσ από τθν πόλθ του Ηρακλείου ςτθν πόλθ των κοπίων, Βόρεια Μακεδονία με 
αναχϊρθςθ άββατο 04/12/2021 ι Κυριακι 05/12/2021  και επιςτροφι αεροπορικϊσ άββατο 11/12/2021 ι 
Κυριακι 12/12/2021. 
Ή εναλλακτικά 
Β) Μετάβαςθ αεροπορικϊσ από τθν πόλθ του Ηρακλείου ςτθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ με αναχϊρθςθ άββατο 
04/12/2021 ι Κυριακι 05/12/2021 και μεταφορά οδικϊσ με μιςκωμζνο λεωφορείο Θεςςαλονίκθ-κόπια και 
επιςτροφι με μεταφορά οδικϊσ κόπια-Θεςςαλονίκθ και κατόπιν αεροπορικϊσ Θεςςαλονίκθ-Ηράκλειο άββατο 
11/12/2021 ι Κυριακι 12/12/2201. 
 
Για τθν παραπάνω υπθρεςία, ηθτείται θ τελικι ςυνολικι τιμι (με ΦΠΑ), αλλά και θ επιβάρυνςθ ανά ςυμμετζχοντα 
χωριςτά.  

Η προςφορά κα πρζπει επίςθσ να περιζχει: 

 Τποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ Διοργανωτι, όπωσ ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία, κακϊσ και πρόςκετθ 
προαιρετικι αςφάλιςθ για περίπτωςθ ατυχιματοσ, αςκζνειασ,  COVID-19. 

 Αςφάλεια που να καλφπτει όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ για:  

o Αςτικι επαγγελματικι ευκφνθ,  
o Αςφαλιςτικι κάλυψθ ςε περίπτωςθ αςκζνειασ ι ατυχιματοσ  
o Επαναπατριςμοφ ςωροφ εξαιτίασ κανάτου/βοικεια.  

 Σθν αποδοχι από το πρακτορείο ποινικισ ριτρασ ςε περίπτωςθ ακζτθςθσ των όρων του ςυμβολαίου από 
τθ μεριά του (εγγυθτικι επιςτολι με ποςό που κα κακορίςει το ςχολείο).  

 Σθν αντιμετϊπιςθ τθσ περίπτωςθσ μθ πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ λόγω ανωτζρασ βίασ (καιρικζσ 
ςυνκικεσ, εκλογζσ, COVID-19 κ.α.). 

 
Με τθν προςφορά κα κατατεκεί οπωςδιποτε από το ταξιδιωτικό γραφείο:   
 

 επιβεβαίωςθ κρατιςεων  των αεροπορικϊν ειςιτθρίων. 

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

 CD ι e-mail με τθν προςφορά ςε θλεκτρονικι μορφι (doc ι pdf),  για να είναι εφκολθ θ ανάρτθςι τθσ ςτο 
διαδίκτυο. 

Οι προςφορζσ των ενδιαφερομζνων να αποςταλοφν ςε κλειςτό φάκελο, ή e-mail ςτο  γραφείο τθσ Διευκφντριασ 
του 6ου ΕΠΑΛ κασ Λίβα Άννασ μζχρι τθν Παραςκευι 19/11/2021 ςτισ 11 πμ. Οι προςφορζσ κα ανοιχτοφν από τθν 
αρμόδια επιτροπι τθν ίδια μζρα  και  ϊρα  12:30 μμ. 
                                    

Η Διευκφντρια 
 

Λίβα Άννα 
                                                                                  


