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Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   

ΜΑΘΗΤΏΝ   ΤΟΥ 1
ου

 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ LIDO SOCCER » 

 

Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Ηρακλείου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα 
τουριστικά γραφεία  σύμφωνα με τις Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 /2021 (ΦΕΚ 4187/Β` 10.9.2021) –  
20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456) για την μετακίνηση  στο Lido Soccer   . 
 
Η εκδρομή  θα πραγματοποιηθεί  την  Τρίτη  24  Μαΐου  2022   και προβλέπεται να 
συμμετάσχουν  (420) μαθητές και (18) συνοδοί καθηγητές . 
Το πρόγραμμα της επίσκεψης έχει ως εξής : 
 

- 08:15  π.μ.   Αναχώρηση από το 1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου  

- 09:00  π.μ.  Άφιξη στο Lido Soccer 

- 13:00  μ.μ  Αναχώρηση για 1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου 

 

 Τουριστικά  λεωφορεία  υπερυψωμένο και όχι διώροφο με κλιματισμό , το οποίο θα 
είναι συνεχώς στη διάθεση των μαθητών για όλες τις δραστηριότητες τους . Επίσης  θα 
πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές 
(ελεγμένα από ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια 
οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κλπ) καθώς και να 
πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, 
έμπειροι οδηγοί κλπ).Η πληρότητα του λεωφορείου να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία . Να προβλεφθεί η άμεση  αντικατάσταση λεωφορείου σε περίπτωση βλάβης. 

 Με την προσφορά Θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη 
δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου, το οποίο πρέπει 
να βρίσκεται σε ισχύ.  

Ηράκλειο, 14-04-2022 

Αριθ. Πρωτ. :  230 

 

ΠΡΟΣ: Δ/νση Δ/θμιας 
Εκπ/σης Ηρακλείου 
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 Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ της εκδρομής αλλά  
και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά .  

 
Επιπλέον στο φάκελο προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραίτητα CD με την προσφορά σε 
ηλεκτρονική μορφή ( doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο. 
Οι προσφορές που θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις 
επιπλέον ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις και θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α. 20883/ΓΔ4 
/ΦΕΚ 456/Β/13-02-2020 και τη σχετική νομοθεσία  θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς 
φακέλους στο γραφείο του  Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Ηρακλείου, μέχρι την Τρίτη  03 
Μαΐου  2022 και ώρα 11:00 π.μ..   
 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την ίδια μέρα  και 
ώρα 11:30 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή  του 1ου Γυμνασίου Ηρακλείου και θα επιλεγεί αυτή 
που θα είναι απόλυτα σύμφωνη με τις παραπάνω  προϋποθέσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και που θα κριθεί η πλέον συμφέρουσα οικονομικά. 

   
 

      Ο Διευθυντής  
 
 
 
  Σμαρδάς Αντώνιος  
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