
 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ ταξιδιωτικών 

γραφείων για μετακίνηςη μαθητών Γ’ Λυκείου του Γυμναςίου με 

Λ.Τ. Καςςιόπησ ςτην Κρήτη» 

 

Σο Γυμνϊςιο με Λ. Σ. Καςςιόπησ, ςύμφωνα με την Τ.Α.146108/Γ2/ 2-12-2011 που 

δημοςιεύτηκε ςτο ΥΕΚ 2769/τ.Β/02-12-2011 ϊρθρο 14, δϋχεται ϋωσ την Παραςκευή 

12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:30, κλειςτϋσ προςφορϋσ για την παρακϊτω 

μετακύνηςη: 

Γ’ ΛΤΚΕΙΟΤ  (Γυμνϊςιο Λυκειακϋσ Σϊξεισ Καςςιόπησ) 

Προοριςμόσ: Κρότη (ιεραρχικϊ: Ηρϊκλειο ό Φανιϊ) 

Αναχώρηςη από Κϋρκυρα: Πϋμπτη 25 Νοεμβρύου 2021 

Επιςτροφό ςτην Κϋρκυρα: Πϋμπτη 2 Δεκεμβρύου 2021 

Αριθμόσ μαθητών: 35 

Αριθμόσ ςυνοδών καθηγητών: 3 

Μεταφορικϊ μϋςα: Αναχώρηςη από Κϋρκυρα με Λεωφορεύο (πορθμεύο Κϋρκυρασ – 

Ηγουμενύτςασ) ϋωσ Πειραιϊ και μετϊβαςη ςτην Κρότη με οχηματαγωγό πλούο. Φρόςη 

τουριςτικού λεωφορεύου ςτην Κρότη, διαθϋςιμο για όλεσ τισ απαραύτητεσ 

μετακινόςεισ. Παρακαλούμε η προςφορϊ να περιλαμβϊνει και την περύπτωςη χρόςησ 

καμπύνασ αλλϊ και την περύπτωςη χρόςησ αεροπορικών θϋςεων. Η τελικό μασ επιλογό 

θα βαςιςτεύ ςτην εξϋταςη τόςο τησ οικονομικόσ επιβϊρυνςησ κατ’ ϊτομο, όςο και τησ 

ςχϋςησ ποιότητασ - τιμόσ. 

 

την προςφορϊ πρϋπει, απαραύτητα, να περιλαμβϊνονται: 

1. Η τελικό ςυνολικό τιμό του οργανωμϋνου ταξιδιού (με ΥΠΑ). 
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2. Η επιβϊρυνςη ανϊ μαθητό (με ΥΠΑ). Η διαμονό και μετακύνηςη των ςυνοδών 
καθηγητών θα πρϋπει να εύναι δωρεϊν. 

3. Κατηγορύα και περιοχό ξενοδοχεύου (προτιμούνται, ιεραρχικϊ, το Ηρϊκλειο ό τα 
Φανιϊ). Σο ξενοδοχεύο πρϋπει να εύναι τουλάχιςτον 3 αςτέρων και να 
ςυμπεριλαμβϊνει, τουλϊχιςτον, πρωινό. Θα πρϋπει απαραιτότωσ  να πληρού 
όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικϊ πρωτόκολλα κατϊ τησ COVID-19. 

4. Σα δωμϊτια για τουσ μαθητϋσ/τριεσ θα πρϋπει να εύναι δύκλινα ό τρύκλινα, ενώ 
για τουσ ςυνοδούσ καθηγητϋσ θα πρϋπει να εύναι μονόκλινα. Όλα τα δωμϊτια θα 
πρϋπει να διαθϋτουν δικό τουσ W.C. 

5. Η υποχρεωτικό αςφϊλιςη ευθύνησ διοργανωτό ςύμφωνα με την κεύμενη 
νομοθεςύα. 

6. Αςφαλιςτικό κϊλυψη λεωφορεύου. 
7. Αςφαλιςτικό κϊλυψη ςτουσ επιβαύνοντεσ, ςε περύπτωςη αςθενεύασ ό 

ατυχόματοσ. 
8. Τπεύθυνη δόλωςη που να αναφϋρει ότι το ταξιδιωτικό γραφεύο διαθϋτει ειδικό 

ςόμα λειτουργύασ το οπούο βρύςκεται ςε ιςχύ. 
9. Αντύγραφο ϊδειασ λειτουργύασ και διπλώματοσ οδηγού λεωφορεύου και ϋλεγχοσ 

ΚΣΕΟ. 
 

ε περύπτωςη που κϊποια προςφορϊ ταξιδιωτικού γραφεύου δεν περιϋχει όλα 

τα ανωτϋρω ςτοιχεύα, αυτό θα θεωρηθεύ ϊκυρη. 

Σο ςχολεύο διατηρεύ το δικαύωμα για οποιαδόποτε περαιτϋρω γραπτό 

διευκρύνιςη όπωσ και το δικαύωμα ακύρωςησ τησ εκδρομόσ λόγω μη 

ςυμπλόρωςησ του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ό ϊλλησ ςοβαρόσ αιτύασ, 

χωρύσ αποζημύωςη του τουριςτικού γραφεύου. 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεςησ προςφορών: Παραςκευό 12 

Νοεμβρύου 2021, ώρα 12.30. Οι προςφορϋσ καταθϋτονται ςε κλειςτούσ 

ςφραγιςμϋνουσ φακϋλουσ ςτα γραφεύα του Γυμναςύου με Λ.Σ. Καςςιόπησ. 

 

 Ο Διευθυντόσ 
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