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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 13ου ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 

Ο Διευθυντής του 13ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την με αριθμό  
33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/06-03-2017) Υ.Α καθώς και τις τροποποιήσεις της,  ζητά την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα Τουριστικά Γραφεία   για τη διοργάνωση ημερήσιας  
εκδρομής  χωρίς διανυκτέρευση, του Σχολείου μας στα Χανιά,  που θα πραγματοποιηθεί στις 
6 Απριλίου 2017. 
Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν 120 περίπου μαθητές και 6 συνοδοί καθηγητές. Η 
μετακίνηση θα γίνει από και προς το Σχολείο στην οδό Μάχης Κρήτης 52. Ώρα αναχώρησης 
08:30 και ώρα επιστροφής 19:00. 
Ζητείται η τελική τιμή με ΦΠΑ. 
Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 
προδιαγραφές (ελεγμένο από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική 
άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα) καθώς και να πληροί 
όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών ( ζώνες ασφαλείας, έμπειρο οδηγό 
κ.λ.π). 
Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη  
δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.  
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την  Πέμπτη 23 
Μαρτίου 2017  και ώρα 11:00 στο γραφείο του Δ/ντή του 13ου ΓΕΛ Ηρακλείου. Η κατά το 
Νόμο αρμόδια Επιτροπή θα ανοίξει τις προσφορές στο σχολείο την ίδια ημέρα (Πέμπτη 23 
Μαρτίου 2017) στις 12:00. Επιπλέον στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει 
απαραίτητα CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) για να είναι εύκολη η 
ανάρτηση στο διαδίκτυο. 
        Ο Διευθυντής 
 
 
                           Παξιμαδάκης Μιχαήλ 
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