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Θέμα : Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για ηην πραγμαηοποίηζη 

διήμερης εκπαιδεσηικής εκδρομής ζηα Χανιά 

 

 Ο Γηεπζπληήο ηνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Παλ. Κξήηεο δεηά ηελ εθδήιωζε 

ελδηαθέξνληνο κεηαμύ θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπωλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ζην ρώξν παξνρήο ηνπξηζηηθώλ θαη ηαμηδηωηηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηε δηνξγάλωζε 

δηήκεξεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο κε έλα ιεωθνξείν.  

πγθεθξηκέλα:  Η εθδξνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 02/12/22 θαη ην 

άββαην 03/12/22 ωο εμήο: 

 

 Πξννξηζκόο : Υαληά. Ο αξηζκόο ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζα είλαη  22  καζεηέο θαη 

2 ζπλνδνί θαζεγεηέο. (Έλα ιεωθνξείν) 

 Αλαρώξεζε γηα Βνηαληθό Πάξθν Υαλίωλ: Παξαζθεπή 02/12/22 ζηηο 09.00 

π.κ. από ην ζρνιείν καο. Παξακνλή ζηνλ θήπν γηα ηξεηο ώξεο. Δπηζηξνθή, 

κεηά από ηξεηο ώξεο, ζην θέληξν ηωλ Υαλίωλ, ζην μελνδνρείν.   

 Δπηζηξνθή από Υαληά: άββαην 03/12/22 θαη άθημε ζην Ρέζπκλν ζηηο 19.00 

 Ξελνδνρείν ή Hostel ζην θέληξν ηεο πόιεο 

 Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη θαη λα εμαζθαιίδεη ηα παξαθάηω:  
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 Τπνρξεωηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλωηή, όπωο νξίδεη ε θείκελε 

λνκνζεζία.   

 Σελ απνδνρή από ην πξαθηνξείν πνηληθήο ξήηξαο ζε πεξίπηωζε αζέηεζεο 

ηωλ όξωλ ηνπ ζπκβνιαίνπ από ηε κεξηά ηνπ (εγγπεηηθή επηζηνιή κε πνζό 

πνπ ζα θαζνξίζεη ην ζρνιείν).  

 Σελ αληηκεηώπηζε ηεο πεξίπηωζεο πνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

εθδξνκή ζηηο πξνβιεπόκελεο εκεξνκελίεο ιόγω αλωηέξαο βίαο.   

 Με ηελ πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί από ην ηαμηδηωηηθό γξαθείν απαξαηηήηωο 

θαη ππεύζπλε δήιωζε όηη δηαζέηεη ην εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν 

πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ.   

Γηα ηηο παξαπάλω ππεξεζίεο δεηείηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή (κε ΦΠΑ) ηεο 

εθδξνκήο. Δπί πιένλ ζηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα ππάξρεη 

απαξαηηήηωο CD κε ηελ πξνζθνξά ζε ειεθηξνληθή κνξθή (doc ή pdf) γηα λα 

είλαη εύθνιε ε αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν.  

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζε θιεηζηνύο θαθέινπο κέρξη ηελ 

Σεηάξηε 30-11-2022 θαη ώξα 12:00 κ.κ. ζην γξαθείν ηνπ Γ/ληή ηνπ 

Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Π.Κ. 

  
                           O ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ Π.Κ. ΡΕΘΤΜΝΟ 
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