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  ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ KAI ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, 

 Υανιά             / 02 /2016 

  
ΠΔΡΙΦ/ΚΗ Γ/ΝΗ ΠΡΩΣ.& ΓΔΤΣ.ΔΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 
Γ/ΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Ν. ΥΑΝΙΩΝ 

           ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΔΑ ΚΤΓΩΝΙΑ 

Αρ. Πρωη.   
Βαθμός  Προηεραιόηηηας …..      

Γιεύθσνζη: ΓΑΡΑΣΟ ΥΑΝΙΩΝ 
Πληροθορίες: Βαζιηάρης Βαζίλειος 
Σηλ: 2821033195 

 Fax: 2821033195                  
 Email : mail@gym-n-kydon.chan.sch.gr 

Προς :  ΓΓΔ Υανίων  
Κοιν: Σοσριζηικά γραθεία  

 

   

:  

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ    ΕΚΔΡΟΜΗ 
     Γηα ηελ εθδξνκή ηεο β2΄ τάξηρ ηνπ ζρνιείνπ καο δεηνύκε ΚΛΔΙΣΔ πξνζθνξέο από 

ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία κέρξη ηελ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/ 02 / 2017 θαη ώξα 10.00 π.κ. ζηα 
γξαθεία ηνπ Γπκλαζίνπ καο. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 
1η ΜΕΡΑ: ΔΕΤΣΕΡΑ  27 / 3 / 2017) 

πλάληεζε  ζηηο 8.15 ζην ζρνιείν θαη επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν.. Αξρίδεη ε εθδξνκή καο. 
Αθνύ ζηακαηήζνπκε γηα έλα κηζάσξν  ζην Ρέζπκλν ζα θηάζνπκε πεξίπνπ 12:00 ην 

κεζεκέξη   ζην ΚΠΔ Αξραλώλ θαη ζα αθνινπζήζνπκε ην δηήκεξν πξόγξακκα  ηνπ ΚΠΔ. 
Σν βξάδπ ζην μελνδνρείν,  θαγεηό  θαη μεθνύξαζε. (ην μελνδνρείν κπνξεί λα είλαη ζην 
Ηξάθιεην) 

 
2η ΜΕΡΑ:   ΣΡΙΣΗ  28/3/2017) 

Αθνινπζνύκε ην  2ν  Πξόγξακκα ηνπ ΚΠΔ Αξραλώλ θαη  αλαρώξεζε ζηηο 13:00 γηα 
Υαληά αθνύ  πξνεγνπκέλσο  ζηακαηήζνπκε ζην Ρέζπκλν  γηα κεζεκεξηαλό  
Αλαρώξεζε από ην Ρέζπκλν ζηηο  17:00 θαη άθημε ζην ζρνιείν 19:00 

 
 

. 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ 
1. Σν μελνδνρείν λα ‘λαη  ηνπιάρηζηνλ  3* Απσάνερ ή στη πεπιοσή τος κέντπος 

Ηπακλείος 
2. Η δηακνλή ησλ καζεηώλ ζην μελνδνρείν ζα είλαη  ζε δίθιηλα ή ηξίθιηλα δσκάηηα θαη 

ησλ θαζεγεηώλ ζε κνλόθιηλα δσκάηηα. 
3. ΄Οινη νη καζεηέο ζα κέλνπλ ζην ίδην μελνδνρείν θαη δελ επηηξέπεηαη ν  ρσξηζκόο  ζε 

δύν μελνδνρεία, αλεμάξηεηα αλ απηά είλαη δίπια. 
4. ε όια ηα κέιε ηεο εθδξνκήο ζα πξνζθέξεηαη πξσηλό από ην μελνδνρείν. 

5. Σα ιεσθνξεία ζα καο παξαιάβνπλ από ην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ  θαη ζα  καο 

επηζηξέςνπλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ   
6. Σα ιεσθνξεία ζα είλαη  ηνπξηζηηθά (όρη δηώξνθα) κε θιηκαηηζκό , κνπζηθή, 

κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε, θαξκαθείν, δώλεο αζθαιείαο θαη λα πιεξνύλ ηηο λόκηκεο 
πξνϋπνζέζεηο θπθινθνξίαο. Γύν (ηνπιάρηζην εβδνκάδεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

εθδξνκήο ζα πξνζθνκηζζνύλ ζην ζρνιείν αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα ησλ ιεσθνξείσλ, 
θσηνηππίεο  από ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο, θαη ην έγγξαθν ηνπ ειέγρνπ από ηα ΚΣΔΟ.  

7. Σα ιεσθνξεία ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ θαζ΄ όιε  ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, 
ζηηο πεξηεγήζεηο-μελαγήζεηο, όζν θαη ζηηο λπθηεξηλέο εμόδνπο ηνπ ζρνιείνπ.  

8. Γέθα κέξεο κεηά ηελ θαηνρύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ν κεηνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα θέξεη ΓΡΑΠΣΗ επηβεβαίσζε ηνπ μελνδνρείνπ όηη δηαζέηεη ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό 

Να διαηηρηθεί μέτρι............. 

Βαθμός Αζθαλείας....... 
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δσκαηίσλ (κνλόθιηλα, δίθιηλα,  ηξίθιηλα) θαη ην πιάλν κε ηελ νλνκαζηηθή ηνπνζέηεζε 
ησλ καζεηώλ ζε απηά..(Ο θάζε καζεηήο ζα γλσξίδεη ην δσκάηην πνπ ζα κείλεη). 

9. Οη καζεηέο ηνπ β2΄ Σκήκαηνο ηνπ ζρνιείνπ καο είλαη 23. 

 
 

 
 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ 

 
 

 
Βαδηηάξεο Βαζίιεηνο 

 

 
 

 

 

 

 

 


