
 

 
 
 
 
 
Ηράκλειο Αττικής, 6/12/2018 
Αρ. Πρωτ.:  492 
 
ΠΡΟΣ: Δ.Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική εκδρομή του 
4ου Γυμνασίου Νέου Ηρακλείου  στη «Λακωνική Μάνη». 

Το 4ο Γυμνάσιο   Ηρακλείου  Αττικής προτίθεται να πραγματοποιήσει  τριήμερη εκπαιδευτική 
επίσκεψη (2 διανυκτερεύσεις). 

Καλούνται οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα τουριστικοί πράκτορες, να 
υποβάλουν κλειστές προσφορές  σχετικά με την εκδρομή-μετακίνηση του σχολείου μας, σύμφωνα με τις 
παρακάτω προδιαγραφές: 

1. Προορισμός: ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ 

2. Χρονικό διάστημα: Αναχώρηση  Πέμπτη   28-03-2019,  7:00 π.μ. από το σχολείο και 

                                         επιστροφή  Σάββατο  30-03-2019,   21:00 μ.μ στο σχολείο. 

3. Προβλεπόμενες Συμμετοχές: Περίπου   100 μαθητές και  5 συνοδοί καθηγητές. 

4. Ζητούμενες υπηρεσίες: 
1. Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* και άνω  στο Καραβοστάσι Λακωνίας, σε ενιαίο κτίριο 

και όχι σε bungalows, με πρωινό και δείπνο σε μπουφέ. 
§  Σημαντικό: τα δωμάτια να βρίσκονται όλα στον ίδιο όροφο και στην ίδια πτέρυγα και να 

υπάρχει προσωπικό ασφαλείας. 
2. Διαμονή των μαθητών σε  τρίκλινα κατά βάση δωμάτια και για τους συνοδούς 

εκπαιδευτικούς μονόκλινα. 
3. Βεβαίωση διαθεσιμότητας δωματίων στο προτεινόμενο ξενοδοχείο. 
4. Μεταφορές, εκδρομές με κλιματιζόμενα τουριστικά λεωφορεία στην αποκλειστική διάθεση του 

Σχολείου μας σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Τα λεωφορεία να διαθέτουν 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.) 

5. Επισκέψεις - ξεναγήσεις στο Μυστρά, στη Μονεμβασιά, στα Σπήλαια Δυρού, στο Ακρωτήριο 
Ταίναρο και στο  Μανιάτικο Οικισμό Βάθεια  (να περιλαμβάνεται η είσοδος και τα εισιτήρια 
μαθητών – καθηγητών στα Σπήλαια Δυρού). 

6. Συνοδός του γραφείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
7. Ασφαλιστική κάλυψη:  

§  Συμβόλαιο ομαδικής και ατομικής ασφάλισης όλων των μετακινούμενων μαθητών και 
εκπαιδευτικών (να επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας υποχρεωτικά στη προσφορά σας.) 

§  Διασφάλιση πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών 
§  Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή και πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθένειας 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡ/ΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ 

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχ. Δ/νση:     Κηφισίας 30 
Τ.Κ. – Πόλη:   14121 - Ηράκλειο Αττικής           
Πληροφορίες:   
Τηλέφωνο:      2102795971  
FAX :               2102772182  
E-mail:            4gymnira@sch.gr 

 



8. Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή της εκπαιδευτικής Εκδρομής και η τελική 
τιμή ανά μαθητή (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και όλων των φόρων,  κ.ο.κ.). 

9. Κατάθεση προσφορών έως την Πέμπτη 13-12-2018  και ώρα 12:00’  σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο 
του Διευθυντή του σχολείου. Άνοιγμα των προσφορών την ίδια μέρα στις 13:30’. 

Επιπλέον στοιχεία: 

 Η προσφορά κατατίθεται κλειστή σε έντυπη μορφή (όχι με email ή fax) στο σχολείο. 
 Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση 

ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας τουριστικού γραφείου, 
η οποία βρίσκεται σε ισχύ. 

 Φάκελοι που δεν θα πληρούν με ακρίβεια τις ως άνω προδιαγραφές, δεν θα ληφθούν υπόψη. 
 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, τις κρατήσεις των δωματίων στα προτεινόμενα ξενοδοχεία, την άδεια λειτουργίας των 
ξενοδοχείων, καθώς επίσης και καθετί άλλο στοιχείο ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής διαμονή και 
μετακίνηση. 

  
  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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