
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση  45 μαθητών του 1ου 
Ε.Κ. Ηρακλείου σε Νεάπολη και Άγιο Νικόλαο στις 12/5/2022 
 

       Η Διευθύντρια του 1ου Ε.Κ. Ηρακλείου, προκηρύσσει  εκδήλωση ενδιαφέροντος 
για τη μετακίνηση  45  μαθητών του Τομέα Υγείας–Πρόνοιας-Ευεξίας (Τμήματα  Γ 
τάξης Κομμωτικής Τέχνης του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου),  με 4 συνοδούς καθηγητές  την 
Πέμπτη  12/5/2022 στα πλαίσια διδακτικής επίσκεψης. 
     Η μετακίνηση θα γίνει με λεωφορείο  από το 1ο  Ε.Κ.  Ηρακλείου σύμφωνα με την   
υπ’ αριθ. 20883/ΓΔ4/13-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ/2020) για τις Εκδρομές - Μετακινήσεις 
μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και 
εκτός της χώρας. 
Το ενδεικτικό πρόγραμμα της διδακτικής επίσκεψης έχει ως εξής : 

 08:30 Αναχώρηση από 1ο Ε.Κ. Ηρακλείου  

 10:00 Άφιξη στη Νεάπολη και περιήγηση στο ζωολογικό κήπο 

 11:30 Αναχώρηση για την εταιρία BIOAROMA Crete  

 12:00 – 15:00 Ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της εταιρίας και  στον Άγιο 
Νικόλαο 

 15:00 Αναχώρηση 

 16:00 Άφιξη στο Ηράκλειο 
Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρει τιμή ανά μαθητή καθώς και το συνολικό κόστος 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 
1. Τουριστικό  λεωφορείο το οποίο θα διαθέτει  όλες τις προδιαγραφές  της 

κείμενης νομοθεσίας καθώς και να πληρεί  όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας 
για την μετακίνηση των μαθητών. 

2. Το  λεωφορείο να είναι στην διάθεση των μαθητών για όλες τις μετακινήσεις 
τους σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων να αποσταλούν ιδιοχείρως ή με email στο 1ο 
Ε.Κ. Ηρακλείου μέχρι την Τετάρτη 4/5/2022  και ώρα 11:00 π.μ.  

Η επιλογή θα γίνει την ίδια ημέρα  και ώρα 13:00 μ.μ από την αρμόδια 
επιτροπή. 
 

        Η Διευθύντρια 
 

 

Μιχαηλίδη Αφροδίτη 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ     
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ         

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    
1

Ο
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Διεύθυνση : Ιτάνου 40 – Κηπούπολη  

713 07 Ηράκλειο            
Πληροφορίες : Μιχαηλίδη Αφροδίτη  
Τηλ. : 2810361730 
e-mail : mail@1sek-irakl.ira.sch.gr 
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