
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

                      ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 

                      ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

      

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣ. & ΔΕΤΣ. ΕΚΠ/Η 

ΚΡΗΣΗ 

Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

  

1
ο
 ΓΤΜΝΑΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

______ 

Σαχ. Δ/νζη : Λ. Δημοκραηίας 1 

Σαχ. Κωδ. : 713 06 

Σηλέθωνα      : 2810346093  & 2810227148                                       
Fax  :  

Πληροθορίες : μαρδάς Ανηώνιος  

 

e-mail                  : mail@1gym-irakl.ira.sch.gr 

 

                   

 
Θέμα: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ   ΜΑΘΗΣΏΝ   ΣΟΤ 1
ου

 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΣΟ LIDO 

SOCCER » 

 

Ο Διευκυντισ του 1ου Γυμναςίου Ηρακλείου επαναπροκθρφςςει τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ  
ςφμφωνα με τισ Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 /2021 (ΦΕΚ 4187/Β` 10.9.2021) –  20883/ΓΔ4/12-2-2020 
(Βϋ 456) για τθν μετακίνθςθ  ςτο Lido Soccer   . 
 
Η εκδρομι  κα πραγματοποιθκεί  τθν  Τρίτη  24  Μαΐου  2022   και προβλζπεται να 
ςυμμετάςχουν  (420) μαθητές και (18) ςυνοδοί κακθγθτζσ . 
Το πρόγραμμα τθσ επίςκεψθσ ζχει ωσ εξισ : 
 

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

- 09:00  π.μ.  Άφιξθ ςτο Lido Soccer 

- 13:00  μ.μ  Αναχϊρθςθ για 1ο Γυμνάςιο Ηρακλείου 

 

 Τουριςτικά  λεωφορεία  υπερυψωμζνο και όχι διϊροφο με κλιματιςμό , το οποίο κα 
είναι ςυνεχϊσ ςτθ διάκεςθ των μακθτϊν για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ τουσ . Επίςθσ  κα 
πρζπει να διακζτει όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία προδιαγραφζσ 
(ελεγμζνα από ΚΤΕΟ, ζγγραφα καταλλθλότθτασ οχιματοσ, επαγγελματικι άδεια 
οδιγθςθσ, ελαςτικά ςε καλι κατάςταςθ, πλιρωσ κλιματιηόμενα κλπ) κακϊσ και να 
πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ αςφαλείασ για μετακίνθςθ μακθτϊν (ηϊνεσ αςφαλείασ, 
ζμπειροι οδθγοί κλπ).Η πλθρότθτα του λεωφορείου να είναι ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία . Να προβλεφκεί θ άμεςθ  αντικατάςταςθ λεωφορείου ςε περίπτωςθ βλάβθσ. 

 Για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ ηθτείται θ τελικι ςυνολικι τιμι με ΦΠΑ τθσ εκδρομισ αλλά  
και θ επιβάρυνςθ ανά μακθτι χωριςτά .  

 

Ηράκλειο, 03-05-2022 

Αριθ. Πρωτ. :  244 

 

ΠΡΟ: Δ/νση Δ/θμιας 
Εκπ/σης Ηρακλείοσ 
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Οι προςφορζσ που κα περιγράφουν αναλυτικά τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ και τισ 
επιπλζον ενδεχόμενεσ βελτιωτικζσ προτάςεισ και κα είναι ςφμφωνεσ με τθν Υ.Α. 20883/ΓΔ4 
/ΦΕΚ 456/Β/13-02-2020 και τθ ςχετικι νομοκεςία  κα πρζπει να κατατεκοφν ςε κλειςτοφσ 
φακζλουσ ι με email ςτο γραφείο του  Διευκυντι του 1ου Γυμναςίου Ηρακλείου, μζχρι τθν 
Παραςκευι 06 Μαΐου  2022 και ϊρα 09:30π.μ..   
 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι τθν ίδια μζρα  και 
ϊρα 09:45 π.μ. ςτο γραφείο του Διευκυντι  του 1ου Γυμναςίου Ηρακλείου και κα επιλεγεί αυτι 
που κα είναι απόλυτα ςφμφωνθ με τισ παραπάνω  προχποκζςεισ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ και που κα κρικεί θ πλζον ςυμφζρουςα οικονομικά. 

   
 

      Ο Διευκυντισ  
 
 
 
  Σμαρδάσ Αντϊνιοσ  
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