
                                                           
                            
 
 

Ηράκλειο Αττικής,  15/11/2018 

Αρ. Πρωτ.: 465 

 
 
 
            

 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για 
πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 
Στρασβούργο. 
 

1 ΣΧΟΛΕΙΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ       
2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Στρασβούργο, Γαλλία 
17/02/2019 έως 20/02/2019  (Επίσκεψη στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 19/02/2019 και στο Μνημείο 
Αλσατίας-Μοζέλα στο Schirmeck) 

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
(ΜΑΘΗΤΕΣ-ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ) 

40 Μαθητές  
3 Καθηγητές 

4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ/Α-ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ α. Αεροπλάνο (με αεροπορική εταιρεία μέλος της 
ΙΑΤΑ): 
 Με πρωινή πτήση απευθείας από Αθήνα με 

προορισμό κοντινή πόλη στο Στρασβούργο 
(17/2/2019) 

 Με βραδινή πτήση απευθείας για Αθήνα 
(20/2/2019) 

Στην προσφορά να περιλαμβάνονται οι φόροι 
αεροδρομίων και οι αποσκευές (1 χειραποσκευή - 1 
βαλίτσα). Να επισυνάπτεται επιβεβαίωση 
διαθεσιμότητας εισιτηρίων (όχι κρατήσεις) από την 
προτεινόμενη αεροπορική εταιρεία για την μετάβαση 
και επιστροφή της παιδαγωγικής ομάδας.  
β. Σύγχρονο κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο 
στην αποκλειστική διάθεση του σχολείου μας σε όλη 
τη διάρκεια της εκδρομής. Η παραλαβή των μαθητών 
προς το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος θα γίνει από το 
σχολείο (στις 17/2/2019) και η επιστροφή τους από 
αυτό θα γίνει στο ίδιο σημείο (στις 20/2/2019). Το 
λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις 
προβλεπόμενες από την κείμενη ελληνική νομοθεσία 
προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας των 
οχημάτων, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά 
σε καλή κατάσταση κ.λ.π.) καθώς και τις 
προϋποθέσεις ασφαλείας για μετακίνηση μαθητών 
(ζώνες ασφαλείας, έμπειρους οδηγούς κ.λπ.). Στην 
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προσφορά να περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα του 
λεωφορείου, είσοδοι πόλεων, διόδια, parking. 

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ/ΔΙΚΛΙΝΑ/ΤΡΙΚΛΙΝΑ- 
ΠΡΩΙΝΟ Ή ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ)  

Ξενοδοχείο 4* με πρωινό στο Στρασβούργο ή σε 
απόσταση μικρότερη από 45 km από αυτό.  
Γραπτή επιβεβαίωση του ξενοδοχείου για τη 
διαθεσιμότητα δωματίων στις συγκεκριμένες 
ημερομηνίες. 
Σημαντικό: τα δωμάτια να βρίσκονται όλα στον ίδιο 
όροφο ή στην ίδια πτέρυγα και να υπάρχει 
προσωπικό ασφαλείας. 
Τρίκλινα κατά βάση δωμάτια για τους μαθητές. 
Μονόκλινα δωμάτια για τους καθηγητές. 

6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΧΩΡΩΝ, ΓΕΥΜΑΤΑ κ.τ.λ.)) 

Έλληνας συνοδός - ξεναγός σε όλο το ταξίδι και 
ξεναγήσεις σε περιοχές πολιτιστικού και 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (βάσει 
προγράμματος που θα επιλέξει το σχολείο). 
Ενδεικτικά : Μέλανας Δρυμός, Καταρράκτες Ρήνου, 
Κολμάρ, χωριά Αλσατίας.  

7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 
(ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ) 

ΝΑΙ 

8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ  Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  

ΝΑΙ 

9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α.) 

ΝΑΙ 

10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ  
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) 

ΝΑΙ 

11 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Παρασκευή 23/11/2018 Ώρα 13:00  

12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Παρασκευή  23/11/2018 Ώρα 13:30 
 

Σας υπενθυμίζουμε ότι: 
 α) η προσφορά κατατίθεται κλειστή σε έντυπη μορφή(όχι με email ή fax) στο σχολείο. 
 
 β) με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη 
Δήλωση ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας 
τουριστικού γραφείου (άδεια από τον Ε.Ο.Τ.), η οποία να βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και 
Βεβαίωση Ασφαλιστικής και Φορολογικής ενημερότητας. 
 
 γ) Ατομικές αποδείξεις πληρωμής ανά μαθητή. Η εξόφληση του ποσού θα γίνει τμηματικά σε 
τρεις (3) δόσεις. Η τελευταία δόση, ύψους 30% του συνολικού ποσού, θα αποδοθεί στο 
τουριστικό γραφείο μετά το πέρας της εκπαιδευτικής επίσκεψης.   

δ) Το σχολείο πριν την υπογραφή σύμβασης με τον μειοδότη, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 
όλα τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των τουριστικών λεωφορείων που θα χρησιμοποιηθούν 
στην εκδρομή, καθώς επίσης και τις κρατήσεις των δωματίων στα προτεινόμενα ξενοδοχεία. 
Θα ζητηθεί άδεια λειτουργίας των ξενοδοχείων, και καθετί άλλο που δεσμεύει την ασφαλή 
διαμονή και μετακίνηση.                                                                                  

                                                   
     Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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