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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

Το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου προγραμματίζει να υλοποιήσει  τη Δευτέρα, 11/4/2022, 

Ημερήσια Διδακτική Επίσκεψη της Β΄ Λυκείου /  μετακίνησης  με λεωφορεία, στους 

προορισμούς: α) τη Μυρτιά και β) τις Αρχάνες Ηρακλείου. 

Γι’ αυτό προβαίνει στην Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα ενδιαφερόμενα Πρακτορεία, 

για την υπηρεσία αυτή. 

Ελάχιστοι όροι πραγματοποίησης της εκδρομής: 

1. Επιθυμητή ημερομηνία αναχώρησης από το Σχολείο: το πρωί της Δευτέρας 11/4/2022, ώρα 

8:30 π.μ. και επιστροφής την ίδια ημέρα, από Μυρτιά και Αρχάνες προς Ηράκλειο, ώρα 

13:45 μμ. 

Η μετακίνηση θα γίνει με λεωφορεία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 

(ΦΕΚ 456/τΒ/2020) για τις Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας. 

2. Αριθμός μαθητών: περίπου 90. 

3. Αριθμός συνοδών καθηγητών: 4 έως 5. 

4. Το ενδεικτικό πρόγραμμα της Διδακτικής Επίσκεψης έχει ως εξής: 

• Αναχώρηση από το Πρότυπο Γενικό  Λύκειο Ηρακλείου: ώρα 8:30 π.μ. 

• Άφιξη μιας ομάδας μαθητών στη Μυρτιά Ηρακλείου και στο Μουσείο Καζαντζάκη και 

ταυτόχρονα  μιας άλλης ομάδας μαθητών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών:  ώρα 9:00 

π.μ. 

• Ξενάγηση στο Μουσείο Καζαντζάκη / με ταυτόχρονη  ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Αρχανών και στον Αρχαιολογικό χώρο Φουρνί (Αρχανών):  ώρα 09:00 – 11.00. 

• Περίπατος στον Νεραϊδόσπηλιο:  ώρα 11.15-1:00 

• Επιστροφή στο Ηράκλειο: ώρα αναχώρησης  13:15 μμ. 

•  Άφιξη στο Ηράκλειο / Αποχώρηση Μαθητών: 13: 45 μμ. 

Τα ενδιαφερόμενα Πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση του Προτύπου Γενικού 

Λυκείου Ηρακλείου σφραγισμένες  προσφορές, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-



2020 (ΦΕΚ 456/τ.Β/2020), το αργότερο μέχρι  την Τετάρτη  06/04/2022 και ώρα 11:00 π.μ. , 

δύνανται να αποσταλούν ιδιοχείρως ή με email στο  Σχολείο. 

Στις ανωτέρω προσφορές  θα πρέπει να  αναφέρεται η τιμή ανά μαθητή, καθώς και το συνολικό 

κόστος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και να διασφαλίζονται τα εξής: 

1. Τα λεωφορεία πρέπει να πληρούν  τις προδιαγραφές της  υπ’ αριθμ.  ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 

(ΦΕΚ 456/τΒ/2020),  καθώς και  τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση των μαθητών. 

2. Τα λεωφορεία, επίσης, απαιτείται να είναι στην διάθεση των μαθητών για όλες τις μετακινήσεις 

τους, σύμφωνα με το ανωτέρω ενδεικτικό Πρόγραμμα. 

 

Σημείωση: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 6/4/2022 και ώρα 13:00 μμ. 

στο Γραφείο της Διεύθυνσης, από την αρμόδια Επιτροπή. 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται απαραιτήτως από υπεύθυνη δήλωση κατοχής του ειδικού σήματος 

λειτουργίας τουριστικού πρακτορείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 

Επιπλέον στον φάκελο της προσφοράς θα υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε 

ηλεκτρονική μορφή (doc, docx ή pdf), ώστε να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο.   

 

Η Διευθύντρια 

 

 

Μαρία Γ. Πατραμάνη 


