
 

 
 
 

 

 

 

Ηράκλειο Αττικής,  12-12-2019 

Αρ. Πρωτ.: 480 

 
 
ΠΡΟΣ: Δ.Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική εκδρομή του 
4ου  Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής στη "Ρουμανία - Βουκουρέστι". 
 
Το  4ο  Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής,  προτίθεται να πραγματοποιήσει πενθήμερη εκπαιδευτική 
επίσκεψη (4  διανυκτερεύσεις), στο πλαίσιο της εγκυκλίου 5181/Γ7/17-01-2012. 
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: ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 

2 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ   ΑΘΗΝΑ – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΑΘΗΝΑ με απευθείας πτήσεις, να 
περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων. πρωινή πτήση στη μετάβαση - βραδινή στην 
επιστροφή. 
Χρονικό διάστημα: Αναχώρηση:  Δευτέρα  09-03-2020,  πρωινή πτήση 
                                 Επιστροφή:   Παρασκευή   13-03-2020,   βραδινή πτήση. 
Απαιτείται γραπτή επιβεβαίωση διαθεσιμότητας των προτεινόμενων πτήσεων από την 
αεροπορική εταιρεία. 

 3. Προβλεπόμενες Συμμετοχές: Περίπου  63   μαθητές και  5 συνοδοί καθηγητές. 

 4. Ζητούμενες υπηρεσίες: 
1. Τέσσερις (04) διανυκτερεύσεις  σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στην πόλη του Βουκουρεστίου, 

μέχρι 500μ από το κέντρο της πόλης,  σε ενιαίο κτίριο και όχι σε bungalows, με πρωινό σε 
μπουφέ ημερησίως.  
Σημαντικό: τα δωμάτια να βρίσκονται όλα στον ίδιο όροφο ή στην ίδια πτέρυγα και να 
υπάρχει προσωπικό ασφαλείας. Στην τιμή να περιλαμβάνεται ο δημοτικός φόρος 
διανυκτερεύσεων. 

2. Διαμονή σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους 
συνοδούς καθηγητές. Τα δωμάτια να βρίσκονται συγκεντρωμένα μαζί στον ίδιο όροφο ή 
την ίδια πτέρυγα και να υπάρχει προσωπικό ασφαλείας. 

3. Μεταφορές, εκδρομές με 02 κλιματιζόμενα πούλμαν στην αποκλειστική διάθεση του 
Σχολείου μας σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Τα λεωφορεία να διαθέτουν όλες τις 
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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.) Να περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα των 
λεωφορείων, Είσοδοι πόλεων, διόδια, parking. 

4. Ξεναγήσεις - επισκέψεις, στην πόλη του Βουκουρεστίου,  στο ελληνικό σχολείο Αθηνά, στο 
Εθνικό Μουσείο Ιστορίας,  στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στο πάρκο Herastrau, στο παλάτι 
της Βουλής, στο παλάτι της Άνοιξης, στο σπίτι που διέμενε η οικογένεια Τσαουσέσκου, στην 
πλατεία της Επανάστασης, το Ateneum, το Πανεπιστήμιο, την εκκλησία της Σταυρουπόλεως, 
την Αψίδα του Θριάμβου και την Παλιά πόλη , στην πλατεία της Επανάστασης και όπου 
αλλού απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής.  

5. Ημερήσια εκδρομή στα Καρπάθια (Σινάια, Μπραν, Μπρασόφ, Πύργο Δράκουλα). 
6. Μεταφορά από το χώρο του σχολείου στο αεροδρόμιο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ κατά την αναχώρηση 

και αντιστρόφως κατά την επιστροφή με κλιματιζόμενα τουριστικά λεωφορεία. 
7. Συνοδός του γραφείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
8. 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 
9. Γραπτή πιστοποίηση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο έχει στη διάθεσή του τα απαιτούμενα 

δωμάτια για τη διαμονή μαθητών στο ξενοδοχείο και γραπτή επιβεβαίωση της 
αεροπορικής εταιρείας, για τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων στις συγκεκριμένες πτήσεις. 

10. Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει 
βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας τουριστικού γραφείου η 
οποία θα βρίσκεται σε ισχύ. 

11. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει το ειδικό σήμα 
λειτουργίας του ΕΟΤ .   

5. Ζητούνται: Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική τιμή ανά μαθητή της εκπαιδευτικής 
Εκδρομής και η τελική συνολική τιμή  (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και όλων των φόρων).  
Επίσης ζητείται ξεχωριστά προσφορά για ημιδιατροφή σε μπουφέ με δικαίωμα να την 
επιλέξουμε ή όχι. 

 
 Θα ληφθούν υπόψη ΜΟΝΟΝ όσες προσφορές πληρούν στο απόλυτο τις ως άνω 

προδιαγραφές. 
 Στην επιλογή θα ληφθούν υπόψη η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία του τουριστικού 

γραφείου. 
 Πριν την υπογραφή της σύμβασης θα ζητηθεί κατάθεση ασφαλιστικής και φορολογικής 

ενημερότητας σε ισχύ (αφορά μόνο τον μειοδότη).  
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών η Πέμπτη 19-12-2019 και ώρα 13:00’ στο 
Γραφείο του Διευθυντή  του σχολείου. Οι προσφορές θα ανοιχτούν την ίδια μέρα και ώρα 02:00 
από επιτροπή που θα ορίσει ο Διευθυντής  του Σχολείου όπως προβλέπεται.  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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