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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΙΑΝΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση:       Άνω Βιάννος
Ταχ. Κώδικας:   700 04
Πληροφορίες:    Γεωργία Κυριάκου 
Τηλέφωνο  & FAX:    2895022230
E-MAIL:     mail@gym-viannou.ira.sch.gr

ΠΡΟΣ: Δ/νση  Δ/θμιας    
             Εκπ/σης  
             Ηρακλείου   

ΚΟΙΝ:   

Προκήρυξη  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για την Διδακτική 
επίσκεψη στο ΚΔΑΥ(ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)   

        Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Βιάννου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
20883/ΓΔ4 /ΦΕΚ 456/Β/13-2-2021 Υ.Α.  για τις Εκδρομές -  Μετακινήσεις
μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
εντός και εκτός της χώρας, προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος
από  τα  Ταξιδιωτικά  Γραφεία  για  την  πραγματοποίηση  διδακτικής
επίσκεψης της Γ΄ και Β Γυμνασίου του σχολείου, στις  08/12/2022 στο
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΕΠ) 

Γενικά χαρακτηριστικά της εκδρομής
 Προβλέπεται να συμμετάσχουν  ενενήντα    (40)  μαθητές και (3)

συνοδοί καθηγητές.
 Μετάβαση  Βιάννος  –  Ηράκλειο  ,  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

οδικώς.
 Τουριστικά λεωφορεία με κλιματισμό, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν

όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και
να  πληρούν  όλες  τις  προϋποθέσεις  ασφάλειας  για  τη  μετακίνηση
μαθητών.

 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή,  όπως ορίζει  η κείμενη
νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος
ή  ασθένειας  μαθητή  ή  συνοδού  καθηγητή  και  μεταφορά  του,  εάν
παραστεί ανάγκη.

Πρόγραμμα εκδρομής

 Αναχώρηση από το Γυμνάσιου Βιάννου στις 8.15
 Άφιξη στο ΚΔΑΥ   στις 9.30
  Ξενάγηση  μέχρι της 13:00



 Αναχώρηση για Βιάννο 13:00
 Άφιξη  στη Βιάννο  14:00

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η  τελική συνολική τιμή με
ΦΠΑ της εκδρομής αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά.
Στην συνολική τιμή και την τιμή ανά μαθητή , δεν θα περιλαμβάνονται
τυχόν παροχές του γραφείου σας.

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.

Επιπλέον, στο φάκελο της προσφοράς θα υπάρχει απαραιτήτως CD με
την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή  (.doc,  docx, .pdf ή .rtf)   ώστε να
είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο. 

Τα  ενδιαφερόμενα  πρακτορεία  καλούνται  να  υποβάλουν  στη
Διεύθυνση  του  Σχολείου  (Η  ΜΕ    E  -  MAIL   ΜΕ  ΚΩΔΙΚΟ  )  σφραγισμένες
προσφορές  σε  κλειστούς  φακέλους  ,  το  αργότερο  μέχρι  την
Παρασκευή   02/12/2022   και  ώρα  12.30  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/13-02-2021  και  τη  σχετική  νομοθεσία.  Η  αξιολόγηση  των
προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την  05/12/2022 και ώρα
12:30 στο Γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Βιάννου.

                                          

                                                                                      Άνω Βιάννος,           
                                                                    Η Διευθύντρια του Γυμνασίου

Βιάννου

                                                                                                                                                                         
                                                                       Γεωργία Κυριάκου

                                                                       Φιλόλογος
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