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Θέμα: Πρόσκληση προς τα τουριστικά γραφεία – λεωφορεία για μονοήμερη 

εκπαιδευτική επίσκεψη στις 26 Μαρτίου 2018 στην Πολυτεχνειούπολη Χανίων 

και στα Χανιά με επιστροφή αυθημερόν. 

 

Ο Διευθυντής του 2ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης καλεί τα 

τουριστικά γραφεία - λεωφορεία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη 

μεταφορά στις 26 Μαρτίου 2018 στην Πολυτεχνειούπολη Χανίων και στα Χανιά 130 

περίπου μαθητών για εκπαιδευτική επίσκεψη. Τόσο η αναχώρηση στις 08.00 η 

ώρα, όσο και η αυθημερόν επιστροφή στις 20.00, θα γίνουν από το χώρο του 

σχολείου. 

 

Α. Απαραίτητοι όροι για το συμβόλαιο:  

  

1.Τα λεωφορεία (όχι διώροφα) θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή στη 

διάθεση των μετακινουμένων και να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από 

την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές, να είναι ελεγμένα από ΚΤΕΟ, με 

έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, με ζώνες 

ασφαλείας, με κλιματισμό, καθώς και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για την 

ασφαλή μετακίνηση. 

2.Θα περιλαμβάνεται η υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως 

ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για 

περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.  

3. Αποδοχή ποινικής ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου 

για παρακράτηση ποσού εκ μέρους του σχολείου. 

4. Αποδοχή έκδοσης ονομαστικών και ατομικών αποδείξεων, εάν ζητηθούν. 



5. Αποδοχή ότι ποσό 20% του οφειλόμενου θα εξοφληθεί με την επιστροφή 

στο Ηράκλειο, ως εγγύηση για την πλήρη και πιστή τήρηση των όρων του 

συμφωνητικού που θα έχει υπογραφεί. 

 

Β. Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της 

μετακίνησης και η επιβάρυνση ανά μαθητή. Όσα ταξιδιωτικά γραφεία-

λεωφορεία ενδιαφέρονται να αναλάβουν την οργάνωση και την 

πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης, πρέπει να υποβάλουν στη 

Γραμματεία του 2ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου μέχρι και την Τετάρτη 14 

Μαρτίου 2017 και ώρα 12.00 κλειστή σε φάκελο προσφορά σε έντυπη μορφή, 

στην οποία θα αναφέρεται το κόστος ανά μαθητή. Με την προσφορά, θα 

κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχουν τα ανάλογα έγγραφα 

λειτουργίας. Επί πλέον, στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει 

απαραιτήτως CD με την ίδια ακριβώς προσφορά και σε ηλεκτρονική μορφή 

(.doc ή .pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο. 

 

Ο Διευθυντής 

 

Κώστας Ν. Κωνσταντίνου, δφ 

 


