
  
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση  

πενθήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών στο Λονδίνο στο πλαίσιο πρόσκλησης από 

Σχολείο της Ομογένειας (Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο του Λονδίνου)» 

 

1 
 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
 

2 
 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

 
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο 

3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/03/2020, ΑΘΗΝΑ – ΛΟΝΔΙΝΟ 

 

4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/03/2020, ΛΟΝΔΙΝΟ – ΑΘΗΝΑ 

 

5 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
(ΜΑΘΗΤΕΣ-ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ) 

 
22 μαθητές 
 
3 συνοδοί καθηγητές 
 

6 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ/Α- 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τουριστικό λεωφορείο που να πληροί τις προβλεπόμενες 
εκ του νόμου προδιαγραφές για μεταφορά από τον χώρο 
του σχολείου στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και από το 
αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» στον  χώρο του σχολείου. 

 
Αεροπλάνο  
ΑΘΗΝΑ – ΛΟΝΔΙΝΟ: 

▪ απευθείας πρωινή αεροπορική πτήση,  
▪ αεροδρόμιο προσγείωσης: Heathrow (κατά 

προτίμηση, λόγω απόστασης από το κέντρο του 
Λονδίνου)  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

                                         ……. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Β' ΑΘΗΝΑΣ 

             3o   ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

 

          

          

                 Μαρούσι, 9/1/2020 

                 Αρ. Πρωτ.: 6 

 

      

 

          Προς: Τουριστικά Γραφεία 

Ταχ. Δ/νση 

Πόλη - Τ.Κ. 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο  

Φαξ 

Ιστοσελίδα    

e-mail   

: Ναυαρίνου & Ύδρας 

:  Μαρούσι - 15122 

:  Γεώργιος Βλάχος 

:  2106127266 

   :  2108054368 

: www.3gymamarousiou.gr 

: mail@3gym-amarous.att.sch.gr 

 

mailto:mail@3gym-amarous.att.sch.gr


ΛΟΝΔΙΝΟ – ΑΘΗΝΑ: 
▪ απευθείας βραδινή αεροπορική πτήση 
▪ αεροδρόμιο απογείωσης: Heathrow (κατά 

προτίμηση, λόγω απόστασης από το κέντρο του 
Λονδίνου) 
 

Τουριστικό λεωφορείο που να πληροί τις προβλεπόμενες 
εκ του νόμου προδιαγραφές, στην αποκλειστική διάθεση 
των καθηγητών και των μαθητών ανάλογα με τις ανάγκες 
του προγράμματος που θα διαμορφωθεί από το σχολείο. 

 
Διάθεση έμπειρου συνοδού καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα 
διαμορφωθεί. 

 

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

• Ξενοδοχείο 3* αστέρων, με πρωινό, κατά προτίμηση 
σε μία από τις εξής περιοχές του Λονδίνου:  
Kensington, Earls Court, Paddington, Bayswater, 
Mayfair, λόγω εγγύτητας με τους προορισμούς της 
επίσκεψης, (στην προσφορά να αναφέρεται ρητά η 
περιοχή, η κατηγορία και το όνομα του καταλύματος) 

• Δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές 

• Μονόκλινα δωμάτια για τους καθηγητές 

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

Το ακριβές πρόγραμμα της εκδρομής θα διαμορφωθεί 
από τους συνοδούς καθηγητές και ενδεικτικά θα 
περιλαμβάνει  

▪ επίσκεψη στο Ελληνικό Γυμνάσιο - Λύκειο του 
Λονδίνου και το πανεπιστήμιο Imperial College, 

▪ περιήγηση στο Λονδίνο και γνωριμία με τα πιο 
γνωστά αξιοθέατά του,  

▪ επισκέψεις σε μουσεία (Μουσείο Επιστημών, 
Φυσικής Ιστορίας, Victoria & Albert, Βρετανικό 
Μουσείο) 

▪ μετάβαση και επίσκεψη στο πανεπιστήμιο του 
Cambridge (με τρένο) 
 

9 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 
 

ΝΑΙ 

Στην προσφορά να περιλαμβάνεται το συμβόλαιο 
Ασφάλισης Ευθύνης διοργανωτή. 
 

10 
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ  Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

  

ΝΑΙ 
• Στην προσφορά να περιλαμβάνεται το συμβόλαιο 

ομαδικής και ατομικής ασφάλισης όλων των 
μετακινουμένων. 

•  

11 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α. και λοιπών 
φόρων) 

 

ΝΑΙ 

12 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ  
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. και λοιπών 

ΝΑΙ 



φόρων) 

 

13 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Τρίτη 14/1/2020, ώρα 12:00  

14 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρίτη 14/1/2020, ώρα 14:00 

 

Επισημαίνουμε ότι 

1. οι προσφορές κατατίθενται κλειστές σε έντυπη μορφή (όχι με email ή fax) στο γραφείο του 

διευθυντή του σχολείου. 

2. 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.  

3. την επομένη της ανάθεσης της εκδρομής, πρέπει να προσκομισθούν στο σχολείο βεβαιώσεις 

κράτησης των αεροπορικών εισιτηρίων και του ξενοδοχείου. Σε διαφορετική περίπτωση ακυρώνεται 

η ανάθεση και η εκδρομή ανατίθεται χωρίς άλλη διαδικασία στο επόμενο προτιμητέο πρακτορείο.  

4. θα γίνει παρακράτηση του 25% του συνολικού ποσού ως εγγύηση σε περίπτωση αθέτησης των όρων 

της συγκεκριμένης σύμβασης, το οποίο θα αποδοθεί την επομένη της επιστροφής.  

 

 
                                  Ο  Διευθυντής 
 
 
 
                     Γεώργιος Βλάχος 


