
Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική εκδρομή του 7ου Γυμνασίου 
Ηρακλείου στα Χανιά  
 
 
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ τάξης του 7ου Γυμνασίου Ηρακλείου ο Διευθυντής  της 

σχολικής μονάδας προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 33120/ΓΔ4/28-02-

2017 (ΦΕΚ τ. Β΄681/6-3-2017) Υ.Α.,    στα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία  για την τριήμερη   

εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου στα Χανιά  

Ειδικότερα στην εκδρομή θα συμμετάσχουν 100 μαθητές του σχολείου μας και 6 συνοδοί και το 

χρονικό διάστημα στο οποίο θέλουμε να υλοποιηθεί η εκδρομή θα είναι από  Πέμπτη  5/5/2022 έως και  

Σάββατο 7/5/2022 οι διανυκτερεύσεις θα είναι δύο   (2) 

 

Μετακινήσεις : 

Κατά την διάρκεια της παραμονής στην πόλη των Χανίων  θα γίνουν επισκέψεις σε χώρους ιστορικού 

και πολιτιστικού ενδιαφέροντος μέσα στην πόλη όπως και εκτός πόλεως  

Για την υλοποίηση της εκδρομής τα παρακάτω ζητούμενα θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις 

από πλευράς του διοργανωτή  

 

1. Δύο (2)  διανυκτερεύσεις  σε ξενοδοχείο 4 η 5 Αστέρων    με πρωινό  και  επιβάρυνση για   ημιδιατροφή   

σε ασφαλή περιοχή  και τιμή με  σε δωμάτια δίκλινα η τρίκλινα χωρίς την προσθήκη επιπλέον ράντζων 

η κλινών  και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα, η διαμονή των συνοδών καθηγητών να  είναι 

στους ίδιους ορόφους με τους μαθητές  

2. Η μετακίνηση των μαθητών στους χώρους επίσκεψης ζητείται να είναι με  τουριστικά λεωφορεία  όχι 

διώροφα  τα οποία να ικανοποιούν όλα τις  απαραίτητες  προδιαγραφές ασφάλειας και άνεσης και τα 

οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής    
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 (να είναι ελεγμένο από ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, ελαστικά σε καλή κατάσταση, 

επαγγελματική άδεια οδήγησης, κλιματισμό) 

3. Η Παρουσία Ιατρού  από  το Ηράκλειο ο οποίος θα συνοδεύει το σχολείο  σε όλες τις μετακινήσεις και 

σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής  έως την επιστροφή του σχολείου στην πόλη του Ηρακλείου  κρίνεται 

απαραίτητη καθώς και συνοδού του γραφείου  αποκλειστικό για το σχολείο  . 

4. Ασφάλιση των μαθητών και συνοδών σε περίπτωση ατυχήματος η ασθένειας και  έξτρα ασφάλεια σε 

περίπτωση Κορωνοϊού   και επιστροφή στην έδρα του  όπως και ασφάλιση ευθύνης του διοργανωτή ( 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛ/ΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

5. Επιστροφή του ποσού στον συμμετέχοντα μαθητή σε περίπτωση κατά την οποία λόγω ανωτέρας βίας η 

ασθένειας δεν δύναται να συμμετάσχει  

6. Άδεια λειτουργίας του γραφείου καθώς και επιβεβαιώσεις των κρατήσεων σε ξενοδοχεία και της 

αεροπορικής μετακίνησης   στον φάκελο της προσφοράς   

7. Η προσφορά δωρεάν εισιτηρίων θα ληφθεί σοβαρά υπόψη όσον αφορά την επιλογή του τουριστικού 

γραφείου  

8. Την κατάθεση εγγυητική επιστολής .  

9. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες 
ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, εκλογές, απεργία κ.λπ.)  
 

 

Για όλα τα παραπάνω παρακαλώ ζητάμε να μας υποβληθεί   προσφορά η οποία θα αφορά το σύνολο 

της εκδρομής καθώς και την ατομική επιβάρυνση του κάθε συμμετέχοντα μαθητή 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ  

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι της εκδρομής παρακαλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους έως την 

Πέμπτη  31 /03/2022   και ώρα 11,00 στο γραφείο του διευθυντή του 7ου Γυμνασίου η οποία θα 

περιλαμβάνει  και το συμβόλαιο «Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης (Tour Operator)» του ιδίου διοργανωτή 

και όχι άλλου τουριστικού γραφείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.. 

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί συνοδευόμενη και από το ηλεκτρονικό της αρχείο έτσι ώστε να 

διευκολυνθεί η ανάρτηση της . 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 31/03/2022   και ώρα 12..00 στο γραφείο του 

διευθυντή του 7ου Γυμνασίου . 

Η προσφορά που θα επιλεγεί  θα ικανοποιεί τις ζητούμενες προϋποθέσεις της εκδρομής με τους 

ευνοϊκότερα   οικονομικά όρους  

 

                                                                                          Ο Διευθυντής  
                                                                                        Τουτουδάκης Νικόλαος          


