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Θζμα: Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για πολυιμερθ εκπαιδευτικι 

εκδρομι τθσ Γ’ Σάξθσ του 2ου Γενικοφ Λυκείου Ηρακλείου Κριτθσ ςτθ 

Θεςςαλονίκθ και ςτα Γιάννενα 

 

Ο Διευκυντισ του 2ου Γενικοφ Λυκείου Ηρακλείου Κριτθσ καλεί  τα 

τουριςτικά γραφεία να εκδθλώςουν ενδιαφζρον για τθ διοργάνωςθ 

πολυιμερθσ εκδρομισ τθσ Γ’ Λυκείου ςτθ Θεςςαλονίκθ και ςτα Γιάννενα. 

τθν εκδρομι προβλζπεται να ςυμμετάςχουν 170 περίπου μακθτζσ και 8 

ςυνοδοί κακθγθτζσ. Η αναχώρθςθ κα γίνει ςτισ 12 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2018 και 

θ επιςτροφι ςτισ 17 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2018. 

 

Α. Η προςφορά κα πρζπει να περιζχει και να εξαςφαλίηει: 

 

1. Μετάβαςθ με αεροπλάνο από το Ηράκλειο ςτθ Θεςςαλονίκθ και 

επιςτροφι από τθ Θεςςαλονίκθ ςτο Ηράκλειο. Οι πτιςεισ πρζπει να είναι 

απ’ ευκείασ (χωρίσ ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ). Για τθν αναχώρθςθ από 

Ηράκλειο, να γίνει πρόταςθ, τόςο για αεροπορικι όςο και δια καλάςςθσ 

μετάβαςθ πρώτα ςτθν Ακινα. 

2. ΣΕΕΡΙ (4) διανυκτερεφςεισ ςτθ Θεςςαλονίκθ και  ΜΙΑ (1) 

διανυκτζρευςθ ςτα Γιάννενα. ε κεντρικά ξενοδοχεία, τουλαχιςτον 4 

αςτζρων, με πρωινό. Οι εκδρομείσ πρζπει να είναι μαηί, ςε ζνα ι δφο 

ορόφουσ, και ςε ςυνζχεια ςτον κάκε όροφο (όχι διάςπαρτοι).  

3. Για τουσ μακθτζσ τρίκλινα ι τετράκλινα δωμάτια και για τουσ ςυνοδοφσ 

κακθγθτζσ μονόκλινα. Για όλουσ χωρίσ ράντηα. 



4. Επιβεβαιϊςεισ (με φαξ ι θλεκτρονικό ταχυδρομείο) τθσ διακεςιμότθτασ 

των ξενοδοχείων και των μζςων μεταφοράσ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 2ο Γενικό Λφκειο 

(πειςτιρια ειςιτθρίων για αεροπλάνο, δωμάτια ξενοδοχείων). 

5. Λεωφορεία για τισ μετακινιςεισ, τα οποία κα είναι ανά πάςα ςτιγμι ςτθ 

διάκεςθ των εκδρομζων, όχι διώροφα. Τα λεωφορεία κα πρζπει να 

διακζτουν όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία 

προδιαγραφζσ -να είναι ελεγμζνα από ΚΤΕΟ, με ζγγραφα καταλλθλότθτασ 

οχιματοσ, επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ, με ηϊνεσ αςφαλείασ, με 

κλιματιςμό- κακϊσ και ό,τι άλλο είναι απαραίτθτο για τθν αςφαλι 

μετακίνθςθ των εκδρομζων. 

6. Συνοδό ιατρό κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ για τθν αντιμετϊπιςθ 

κάκε ςχετικοφ περιςτατικοφ. 

7. Συνοδό του τουριςτικοφ γραφείου ςε όλθ τθν εκδρομι. 

8. Ξεναγό ςε όλουσ τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ επίςκεψθσ. 

9. Τθν αποδοχι ότι πλιρωσ υπεφκυνοσ για τθν διοργάνωςθ τθσ εκδρομισ 

είναι το ταξιδιωτικό γραφείο. Αυτό κα γνωρίηει το ςχολείο και κανζναν 

άλλον. Εκεί κα απευκφνονται και οι όποιεσ απαιτιςεισ του 2ου Γενικοφ 

Λυκείου. 

10. Τθ νόμιμθ τιρθςθ του ωραρίου των οδθγϊν λεωφορείου. Ππου 

προβλζπεται, να υπάρχει και δεφτεροσ οδθγόσ. 

11. Τθν υποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ Διοργανωτι, όπωσ ορίηει θ κείμενθ 

νομοκεςία, κακϊσ και πρόςκετθ προαιρετικι αςφάλιςθ για περίπτωςθ 

ατυχιματοσ ι αςκζνειασ μακθτι ι ςυνοδοφ κακθγθτι.  

12. Τθν αποδοχι από το πρακτορείο ποινικισ ριτρασ ςε περίπτωςθ ακζτθςθσ 

των όρων του ςυμβολαίου από τθ μεριά του (παρακράτθςθ ποςοφ εκ μζρουσ 

του ςχολείου). 

13. Τθν αποδοχι για ζκδοςθ ονομαςτικϊν και ατομικϊν αποδείξεων, εάν 

ηθτθκοφν. 

14. Τθν αποδοχι ότι θ καταβολι του ςυνολικοφ κόςτουσ ςτο ταξιδιωτικό 

γραφείο κα γίνει ωσ εξισ: α) με τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ κα 

πλθρωκεί το 30% του ςυνολικοφ κόςτουσ, β) με το πρϊτο δεκαιμερο του 

Φεβρουαρίου κα ζχει πλθρωκεί το 80% του ςυνολικοφ κόςτουσ και γ) το 

υπόλοιπο οφειλόμενο ποςό 20% κα εξοφλθκεί με την επιςτροφή ςτο 

Ηράκλειο, ωσ εγγφηςη για την πλήρη και πιςτή τήρηςη των όρων του 

ςυμφωνητικοφ που θα ζχει υπογραφεί. 

 

Β. Η πρόταςθ για το πρόγραμμα τθσ εκδρομισ να περιλαμβάνει ενδεικτικά: 

 



1. Αξιοκζατα Ιωαννίνων 

2. Ξενάγθςθ ςτα αξιοκζατα και ςτα ιςτορικά μνθμεία τθσ πόλθσ τθσ 

Θεςςαλονίκθσ, Κάςτρα, Άγιοσ Δθμιτριοσ, αρχαιολογικό και βυηαντινό 

μουςείο κλπ. 

3. Ολοιμερθ εκδρομι ςε Βεργίνα – Βζροια – καταρράκτεσ Ζδεςςασ, Άγιοσ 

Νικόλαοσ 

4. Ολοιμερθ εκδρομι ςε Καβάλα 

 

Γ. Για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ ηθτείται θ τελικι ςυνολικι τιμι (με ΦΠΑ) 

τθσ εκδρομισ και θ επιβάρυνςθ ανά μακθτι. Πςα ταξιδιωτικά γραφεία 

ενδιαφζρονται να αναλάβουν τθν οργάνωςθ και τθν πραγματοποίθςθ τθσ 

εκδρομισ κα πρζπει να υποβάλουν ςτθ Γραμματεία του 2ου Γενικοφ Λυκείου 

Ηρακλείου μζχρι και τθν Σρίτθ, 09 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00 κλειςτή 

ςε φάκελο προςφορά ςε ζντυπη μορφή, ςτθν οποία κα αναφζρεται το 

ςυνολικό κόςτοσ ανά μακθτι και αναλυτικά όλα, όςα περιλαμβάνονται ςτθν 

τιμι. 

 

Με την προςφορά, το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτωσ θα καταθζςει 

και υπεφθυνη δήλωςη ότι διαθζτει το ειδικό ςήμα λειτουργίασ, το οποίο 

πρζπει να βρίςκεται ςε ιςχφ. Επί πλζον, ςτο φάκελο τησ προςφοράσ πρζπει 

να υπάρχει απαραιτήτωσ CD με την προςφορά και ςε ηλεκτρονική μορφή 

(.doc ι .pdf) για να είναι εφκολη η ανάρτηςή τησ ςτο διαδίκτυο. 

 

Ο Διευκυντισ 

 

Κϊςτασ Ν. Κωνςταντίνου, δφ 

 


