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Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 

στο Ρέθυμνο 

Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Πανόρμου ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος 

μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση 

ημερήσιας εκδρομής στο Ρέθυμνο. 

Συγκεκριμένα: 

 Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022. 

 Αριθμός συμμετεχόντων: περίπου 80 μαθητές και 6 καθηγητές. 

 Το πρόγραμμα της εκδρομής θα περιλαμβάνει:  

 Αναχώρηση από το σχολείο στις 9:00 π.μ. για το Αρχαιολογικό Μουσείο 

Ελεύθερνας. 

 10:00 – 11:30 Ξενάγηση στο Μουσείο. Αναχώρηση για Πλακιά. 

 12:30 – 15:00 Περίπατος στον Πλακιά, μεσημεριανό φαγητό. Αναχώρηση για 

Ρέθυμνο. 

 15:45 – 17:30 Περιήγηση στην Παλιά Πόλη και στην αγορά. Αναχώρηση για 

Πάνορμο. 

 18:00 Άφιξη στο Πάνορμο. Τέλος εκδρομής. 

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:  

 Ρητή αναφορά στην κατηγορία του ξενοδοχείου, στο οποίο θα 
καταλύσουν οι εκδρομείς. 

 
 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η 

κείμενη νομοθεσία. 

 Πρόσθετη  προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή 
ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.  

 Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε 
περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά 
του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το 
σχολείο).  



 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί 
η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας 
βίας (εκλογές κ.λ.π.)  
 

 Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο 
απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα 
λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.  

 
 Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με 

ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή 
χωριστά για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις των μέσων 
μεταφοράς των μαθητών και συνοδών.  

 

 
Επί πλέον στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει 
απαραιτήτως 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 μέχρι την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 και ώρα 

12:00 το μεσημέρι στο γραφείο της Δ/ντριας του  

Γυμνασίου Πανόρμου. 

                                                             

                                                             Η Δ/ντρια 

                                                           Βρεττού Ευαγγελία 


