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Tαx. Δ/vαη
T. K. - Πoλη
Tηλ.:
Fax :

Πληρo$oρtεq :

E-mail :

ΕΛΛHΝlKH ΔHMoKPAT|A
ΥΠoΥPΓElo πAlΔElΑΣ KAl ΘPHΣKEΥMATΩN

ΠΕPIΦ/KH Δ/NΣH A/ΘMIAΣ & B/ΘMIAΣ
ΕKΠ/ΣΗΣ KPHTHΣ Δ/NΣH Δ/ΘMlAΣ EKΠ/ΣHΣ HPAKΛE|oΥ

4o ΓENlKo ΛΥKΕlo ΗPAKΛEIOΥ

Hρακλειo 08-04-2022
Aρ. Πρωτ. 'l36

ακ6λoυΘη 1ρovικη περloδo: Παραoκευf
08 / 05 / 2022 (επιoτρoΦη τo απ6γευμα)

: Φιλιππoυπoλeιυq 45
: 7'|305 -Hρ&κλe ιo Kρητηq
: 281 0 252495
: 281 0 254481
: Kαταlδηq, Xαρ&λαμπoq,
: mail@4lyk-irakl. ira.sch.gr

H εκδρoμη πρ6κειται vα πραγματoπoιηΘει κατd τηv
06/05 (αvα1Φρηoη τo πρωι με λεωΦoρε[o) _ Kυριακη

ΘEMA: <Πρ6οκληoη εκδηλωσηt ενδιαφfρoντo6 για τη διοργιiναroη τρημερηg εκπαιδευτικηg
εκδρομη6 τοrν μαΘητcirν τηg A'Λυκεioυ τoυ 4ou ΓE.Λ. Ηρακλεiου oτα Xανιftr,

o Διευθυvτηg τoυ 4o' ΓεvικoO Λυκε(.oυ Hρακλε[oυ, o0μ$ωvα με τηv 20BB3 /Γ^4/12-2-2020 (ΦEK 456/
τ.B'/13-3-2020) Yπoυργικη Aπ6Qαoη τou Y.ΠAl.Θ, ζητd τηv εκδηλωoη εvδιαQ€ρovτog απ6 τα
τoυριoτικα γρα$ε[α για τη διoργdvωoη τηq τριημερηg εκπαιδευτικ(g εκδρoμηq τωv μαΘητιilv τηζ A'
Λυκεioυ orα Xαvιd,.

ρooριoμ6q-Πρoτε

ΔΔE HPAKΛΕIoY
Tαξιδιιυτικd ΓραQε(α

EvαMακτικη περioδog μετακivηoη g

Σdββατo 07lal - Δευτ6ρα o9lo5l2o22.

Γεvικd χαρακτηριoτικιi τηq εκδρoμηq:

πρoo$6ρoυv oπωoδηπoτε πρωιv6, με δωμdτια δ[κλιvα η τρlκλιvα (61ι τετρακλιvα και χωριζ
πρooΘηκη μετα)ιλικιbv κλιvιirv η ριivτoωv) για τoυg μαθητ6q και μov6κλιvα για τoυq oυvoδo0g
καΘηγητ6g, σε αρισtη κατdαrαoη, κλιματιζ6μεvα. Στην πρooΦoρd vα αvα$dρεται ρητα η
κατηγoρiα Kαι τo 6voμα τoυ καταλ0ματoξ.

τηv επισrρoQη οτo Hρακλειo) και $αρμακευτικη υπoαιηριξη.

εκδρoμηq και για κdιΘε δρααtηρι6τητα τoυg (μετακιvηoειg, ξεvαγηoειg, βραδιv€g εξ6δoug κλπ).
Tα λεω$oρε[α πρ6πει vα διαΘ6τoυv 6λεg τιg πρoβλεπ6μεvεq απ6 τηv κε[μενη voμoθεolα
πρoδιαγραQ€q (vα 61oυv ελεγ1Θε[ απ6 τo KTΕo, vα εivαι ε$oδιαoμ€Vα με τα απαιτo0μενα
6γγρα$α καταλληλ6τηταξ oxηματoq, τηV επαγγελματικη dδεια oδηγηoηq, ελαoτικα oε αριoτη

Σελiδα | aπ6 2



4o ΓEΝlKo ΛYKEto HPAKΛEIoY

κατdσrαση, πληρωg κλιματιζ6μεvα κλπ), καθιbg και Vα πληρoOv 6λε9 τιg πρo0πoΘ6oειq
αoQdλειαg για τη μετακ[vηoη μαθητιilv (ζιbvεq αoQαλε[αg, 6μπειρoι oδηγoi. κλπ).
Yπo1ρεωτικη Ao$dλιoη ΕυΘ0vηg Διoργαvωτη, 6πω9 oρ[ζει η κε[μενη voμoΘεolα, καΘιirg και
πρ6oΘετη αo$dλιoη για περ[πτωoη ατυ1ηματoξ η αoθ6vειαg μαθητη η oυvoδo6 καΘηγητli.
Pητfr δ6oμευση τoυ τoυρι(rτικo0 γραQεioυ 6τι oε περiπτωoη πoυ δεv θα πραγματoπoιηθεl η
εκδρoμη, λ6γω αvωτ6ραq βι.αg (καιρικ69 oυvΘηκεg, δε Θα oυμμετdo1ειτo 70% τωv μαΘητιi:v τηg
Tdξηq κ.λ.π:) και 61oυv δoΘε[ oε αυτ6 1ρηματα σαv πρoκαταβoλrj, θα επιαrρ€Φει 6λo τo πoo6

Zητo0μενα για τιζ παραπιivω υπηρεoiεq :

Tα εvδιαQερ6μεvα πρακτoρεiα καλoΟvται vα υπoβαλoυv ατo γρα$ε[o τηq Διε0Θυvoηξ τoυ 4o' ΓE.Λ.
Hρακλεioυ απoκλειoτικd oQραγιoμfvεg πρoo$oρ69, τo αργ6τερo μ61ρι τηv Tετιiρτη Βloal2o22 και
ιilρα 13:00, πoυ 0α περιγρd$oυv αvαλυτικα τιξ πρooQερ6μεvεξ υπηρεolεg Kαι τιξ επιπλ6ov
εvδε16μεvεg βελτιωτικ6g πρoτdσειξ Kαι θα ε[vαι o0μ$ωvεq με τη σχετικη voμoθεoiα.

Η απoo$ρdγιση τωv πρooQoριbv Θα γivει απ6 τηv αρμ6δια επιτρoπr! τηv Tετιiρτη βloa/2o22 αμ€oωc
μετd τη λri€n πρoθεoμlαc υπoβoλ]iq τoυq oτo γρα$εio τoυ ΔιευΘυvτη τoυ 4o' ΓΕ.Λ. Ηρακλεioυ.

Θα επιλ,εγε[ η πρooΦoρd πoυ θα εivαι o0μQωvη με τιξ παραπdνω ελd1ιαrεq πρoυπoΘ6οειg τηq
πρ6oκληoη9 εκδηλωoηq εvδια$6ρovτog, Θα 61ει κριΘεl ωq η πλ€ov κατdλληλη και ευ6λικτη για
διαμ6ρ$ωoη o0μsωvα με τov παιδαγωγικ6 ρ6λo τηq εκδρoμηg και επιπλ€ov με τα χαραKτηριαrικα τηg
Θα εγγυαται τηv καλ0τερη, τηv αoQαλ6ατερη και πλ6oν oυμQ6ρoυσα oικoνoμικ& διoργdvωση.

,t'i,d.'e
€

]'Υ'
,l' 

ζ*
noΣ

'ι L\\$P

Eγft rμ;d.-ιl
ηlφ}i' ι{'i .

'^. '"rll.\!'

]"ιl''τ\'fι
-fft:ru;μ

i'ffiΨ;.\t. .$
-Ν:r, * '.Φk

Σελiδα 2 απ6 2


