
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Ηράκλειο, 29/11/2022   
ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ   ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ                            Αρ. Πρωτ.: 942  

 
& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
                  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ  
                Προς: Διεύθυνση Δ/θμιας                

                                   Εκπαίδευσης Ηρακλείου 
  
Ταχ. Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1 

ΤΚ: 71202 
 

ΤΗΛ. 2810-346093, 2810-227148  
  

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

 

ΠΛΗΡΟΦ.: ΣΜΑΡΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΙΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1ου 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ.» 

 

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) και 
Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709/ 1099/11-3-22 για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής 
επίσκεψης,  στο πλαίσιο των Σχολικών Δραστηριοτήτων, στην Πελοπόννησο. 
 
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ 26 Απριλίου 
2023 έως και 30 Απριλίου 2023 με την προϋπόθεση να περιλαμβάνεται και το 
Σαββατοκύριακο για πέντε (05) ημέρες.  
 
Αναχώρηση με αεροπλάνο (πρώτη πτήση) για Αθήνα και επιστροφή με 
αεροπλάνο από Αθήνα βράδυ (τελευταία πτήση). 
 
Οι τέσσερις διανυκτερεύσεις θα είναι σε ξενοδοχείο, η πρώτη στην Καλαμάτα 
στις 26 Απριλίου 2023, η δεύτερη στο Γύθειο, στις 27 Απριλίου 2023 και οι 
δύο τελευταίες στο Ναύπλιο, στις 28 και 29 Απριλίου 2023. Ο προβλεπόμενος 
αριθμός μαθητών είναι περίπου 36 με 40 με 4 συνοδούς καθηγητές. 
 
Η προσφορά θα πρέπει να έχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 
 

 Τη μετάβαση με αεροπλάνο από Ηράκλειο σε  Αθήνα (πρώτη πρωινή 

πτήση). 
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 Τη μετάβαση οδικώς   την 1η ημέρα στην Καλαμάτα (διανυκτέρευση) με 

ενδιάμεσες στάσεις (Ισθμός- Δημητσάνα -Αρχαία Ολυμπία -  

Καλαμάτα). 

 

 Τη μετάβαση τη 2η ημέρα από Καλαμάτα με ενδιάμεσες στάσεις-

επισκέψεις σε Σπάρτη- Μυστρά-  Σπήλαιο Διρού- Αερόπολη- Γύθειο , 

με διανυκτέρευση στο Γύθειο. 

 

 Τη μετάβαση την 3η ημέρα από Γύθειο σε Μονεμβασιά (επίσκεψη) - 

Ναύπλιο. Διανυκτέρευση στο Ναύπλιο. 

 

 Τη μετάβαση την 4η ημέρα από Ναύπλιο σε Επίδαυρο - Μυκήνες- 

Παλαμήδι-Ναύπλιο. Διανυκτέρευση στο Ναύπλιο. 

 

 Τη μετάβαση την 5η ημέρα από Ναύπλιο στο Διακοπτό. Μέσω 

οδοντωτού σιδηροδρόμου μετάβαση στα Καλάβρυτα και επίσκεψη στο 

Σπήλαιο των Λιμνών- Μέγα Σπήλαιο- Αγία Λαύρα. 

 

 Αναχώρηση από Καλάβρυτα το απόγευμα για αεροδρόμιο Αθηνών. 

Επίσκεψη στο Mall αν το επιτρέψει ο διαθέσιμος χρόνος. Επιστροφή 

στο Ηράκλειο με τελευταία βραδινή πτήση. 

 

 Τουριστικό λεωφορείο υπερυψωμένο και όχι διώροφο, το οποίο θα 

είναι συνεχώς στη διάθεση των μαθητών για όλες τις δραστηριότητες 

τους (μετακινήσεις, ξεναγήσεις, τυχόν βραδινές εξόδους τους) και να 

διαθέτει εφεδρικό οδηγό για όσες μετακινήσεις χρειαστεί να γίνουν 

πέραν του ωραρίου του βασικού οδηγού.  

 

 Επίσης θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη 

νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένα από ΚΤΕΟ, έγγραφα 

καταλληλόλητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά 

σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κλπ) καθώς και πληροί 

όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες 

ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κλπ).Η πληρότητα του λεωφορείου να είναι 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Να προβλεφθεί η άμεση 

αντικατάσταση λεωφορείου σε περίπτωση βλάβης. 

 

 Τα ξενοδοχεία να είναι κατά προτίμηση εντός πόλης(1η διανυκτέρευση 

Καλαμάτα - 2η Γύθειο, 3η - 4η στο Ναύπλιο), τουλάχιστον τριών (3) ή 

τεσσάρων (4) αστέρων και να παρέχεται πρωινό. 

 

 Στα ξενοδοχεία να εξασφαλιστεί επιπλέον, η παροχή δωματίου για 

μαθητή ή και για εκπαιδευτικό σε περίπτωση που διαγνωσθεί -

επιβεβαιωθεί κρούσμα covid-19. 

 



 Μονόκλινα δωμάτια για τους συνοδούς καθηγητές. Τα δωμάτια των 

μαθητών να είναι δίκλινα ή τρίκλινα με κανονικά κρεβάτια και όχι 

ράντζα. Η κατανομή των μαθητών να είναι στον ίδιο όροφο του 

ξενοδοχείου. 

 

 Να διασφαλίζεται παροχή άμεσης ιατρικής βοήθειας σε περίπτωση 

ασθένειας (συνοδός ιατρός αποκλειστικά για το σχολείο μας) σε όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής. Να δοθεί τιμή με τη συνοδεία ιατρού και χωρίς 

αυτή. 

 

 Κάλυψη των εξόδων επιστροφής στο Ηράκλειο αεροπορικώς μαθητή ή 

συνοδού καθηγητή σε περίπτωση ασθένειάς του. 

 

 Το πρόγραμμα των επισκέψεων θα διαμορφώνεται σε συνεννόηση με 

τον αρχηγό της εκδρομής και τους συνοδούς καθηγητές. 

 

 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής 

λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. καιρικές συνθήκες, εκλογές, πανδημία) και 

αν έχουν καταβληθεί χρήματα σε αυτό ως προκαταβολή θα επιστραφεί 

όλο το ποσό των χρημάτων στο σχολείο.  

 

 Αν δε συμμετέχει μαθητής εξαιτίας σοβαρού λόγου (π.χ λόγω 

ασθένειας, νόσησης covid) και έχει καταβάλλει χρήματα, να του 

επιστραφούν. 

 
Στην προσφορά να περιλαμβάνεται: 
 

 Η υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη 

νομοθεσία καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή και μεταφορά 

του, εάν παραστεί ανάγκη. Αποστολή επιβεβαίωσης της ασφάλισης. 

 

 Κάθε προσφορά που θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο πρέπει 

να περιέχει απαραιτήτως και το συμβόλαιο «Ασφάλεια Αστικής 

Ευθύνης (Tour Operator) του ιδίου διοργανωτή και όχι άλλου 

τουριστικού γραφείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και άδεια 

λειτουργίας του πρακτορείου (ειδικό σήμα λειτουργίας του πρακτορείου 

-  ειδικό σήμα του Ε. Ο. Τ). 

 

 Την αποδοχή εκ μέρους του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε 

περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου, (εγγυητική επιστολή) 

με ποσό που θα καθοριστεί από το σχολείο. 

 

 Προσφορά του πρακτορείου για δωρεάν εισιτήριο στους μαθητές. 

 



 Η προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου θα κάνει ρητή αναφορά στην 

κατηγορία του καταλύματος που προτείνει (τοποθεσία - ακριβής 

διεύθυνση). Και επίσης να επισυνάπτονται τα παραστατικά των 

κρατήσεων των αεροπορικών εισιτηρίων και των ξενοδοχείων. 

 
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η συνολική τιμή με ΦΠΑ της 
εκδρομής αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά. 

 
Επιπλέον, στο φάκελο προσφοράς πρέπει να υπάρχει CD με την προσφορά 
σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο 
διαδίκτυο. 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους στο γραφείο 
του Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Ηρακλείου, μέχρι τη Δευτέρα 12/12/2022 
στις 11:00 π.μ.  

 
 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την 
ίδια ημέρα 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. 

 
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων να είναι με σαφήνεια διατυπωμένες. 
Καμία εκπρόθεσμη προσφορά ή προσφορά που δε διαθέτει όλα τα 
δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις δε θα γίνει δεκτή.  
 
 
                                     
 
 

Ο  Δ/ντής 
 
 
ΣΜΑΡΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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