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ου

 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΣΟ ΡΕΘΤΜΝΟ» 

 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ 1
νπ

 Γπκλαζίνπ Ηξαθιείνπ πξνθεξύζζεη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο από ηα 

ηνπξηζηηθά γξαθεία  ζύκθσλα κε ηηο Τ.Α. Γ1α/Γ.Π.νηθ. 55254 /2021 (ΦΔΚ 4187/Β` 10.9.2021) –  

20883/ΓΓ4/12-2-2020 (Β΄ 456) θαη Γ1α/ΓΠ.νηθ. 14709/ 1099/11-3-22 

 γηα ηελ κεηαθίλεζε  ζην Ρέζπκλν . 

 

Η εθδξνκή  ζα πξαγκαηνπνηεζεί  ηελ Σξίηε    12 Απξηιίνπ 2022   θαη πξνβιέπεηαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ  (155) καζεηέο θαη (10) ζπλνδνί θαζεγεηέο . 

Σν πξόγξακκα ηεο επίζθεςεο έρεη σο εμήο : 

 

- 08:15  π.μ.   Αναχώρηςη από το 1ο Γυμνάςιο Ηρακλείου  

- 09:35  π.μ.  Άφιξη ςτο Χρωμοναςτήρι   

- 11:35 π.μ. Αναχώρηςη από Χρωμοναςτήρι για Αργυροφπολη   

- 12:20  μ.μ. Άφιξη ςτην Αργυροφπολη  

- 13:20  μ.μ. Αναχώρηςη από Αργυροφπολη  για Ρέθυμνο 

- 15:00  μ.μ  Αναχώρηςη για Ηράκλειο  

- 16:00  μ.μ  Επιςτροφή ςτο ςχολείο  

 

 Σνπξηζηηθά  ιεσθνξεία  ππεξπςσκέλν θαη όρη δηώξνθν κε θιηκαηηζκό , ην νπνίν ζα είλαη 

ζπλερώο ζηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ γηα όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο . Δπίζεο  ζα πξέπεη 

λα δηαζέηεη όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο (ειεγκέλα 

από ΚΣΔΟ, έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο νρήκαηνο, επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, ειαζηηθά 

ζε θαιή θαηάζηαζε, πιήξσο θιηκαηηδόκελα θιπ) θαζώο θαη λα πιεξνί όιεο ηηο 

πξνϋπνζέζεηο αζθαιείαο γηα κεηαθίλεζε καζεηώλ (δώλεο αζθαιείαο, έκπεηξνη νδεγνί 

θιπ).Η πιεξόηεηα ηνπ ιεσθνξείνπ λα είλαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία . Να 

Ηράκλειο, 31-03-2022 

Αριθ. Πρωτ. :  175 

 

ΠΡΟ: Δ/νση Δ/θμιας 
Εκπ/σης Ηρακλείοσ 
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πξνβιεθζεί ε άκεζε  αληηθαηάζηαζε ιεσθνξείνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

 

ηελ πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεηαη : 

 ε ππνρξεσηηθή αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή, όπσο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία θαζώο 

θαη πξόζζεηε πξναηξεηηθή αζθάιηζε γηα πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο καζεηή ή 

ζπλνδνύ θαζεγεηή θαη κεηαθνξά ηνπ , εάλ παξαζηεί αλάγθε . Απνζηνιή επηβεβαίσζεο ηεο 

αζθάιηζεο.  

 Κάζε πξνζθνξά πνπ ζα θαηαηεζεί από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν πξέπεη λα πεξηέρεη 

απαξαηηήησο θαη ην ζπκβόιαην «Αζθάιεηα Αζηηθήο Δπζύλεο (Tour Operator) ηνπ ηδίνπ 

δηνξγαλσηή θαη όρη άιινπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ, ην νπνίν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ, 

θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πξαθηνξείνπ (εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο Δ.Ο.Σ.). 

 

Γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο δεηείηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή κε ΦΠΑ ηεο εθδξνκήο αιιά  θαη 

ε επηβάξπλζε αλά καζεηή ρσξηζηά .  

 

Γε ζα γίλνπλ δεθηέο πξνζθνξέο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, νη νπνίεο αλνίγνπλ κε ρξήζε     

θσδηθνύ.  

 

Δπηπιένλ ζην θάθειν πξνζθνξάο πξέπεη λα ππάξρεη απαξαίηεηα CD κε ηελ πξνζθνξά ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ( doc ή pdf) γηα λα είλαη εύθνιε ε αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν. 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζε θιεηζηνύο θαθέινπο ζην γξαθείν ηνπ  Γηεπζπληή 

ηνπ 1
νπ

 Γπκλαζίνπ Ηξαθιείνπ, κέρξη ηελ Σξίηε 05 Απξηιίνπ 2022 θαη ώξα 09:30π.κ..   

 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ηελ ίδηα κέξα  θαη ώξα 

10:00π.κ. ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή  ηνπ 1
νπ

 Γπκλαζίνπ Ηξαθιείνπ θαη ζα επηιεγεί απηή πνπ ζα 

είλαη απόιπηα ζύκθσλε κε ηηο παξαπάλσ  πξνϋπνζέζεηο ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο θαη πνπ ζα θξηζεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά. 

   

 

      Ο Γηεπζπληήο  

 

 

 

  καξδάο Αληώληνο  
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