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Το Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου προγραμματίζει να πραγματοποιήσει πενθήμερη 

εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών της A΄ Λυκείου στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος στο 

Λονδίνο.  

 

Ελάχιστοι όροι πραγματοποίησης εκδρομής:  

1. Χρόνος: Μεταξύ 10/3/2014 και 11/4/2014 εντός 3 εργάσιμων ημερών και 1 Σαββατοκύριακου.  

2. Αριθμός μαθητών: 40  

3. Αριθμός συνοδών καθηγητών: 3  

4. Αεροπορική μετάβαση Ηράκλειο - Λονδίνο – Ηράκλειο, μεταφορά από και προς το ξενοδοχείο.  

5. Τέσσερις διανυκτερεύσεις με πρωινό στο Λονδίνο, σε κατάλυμα 3 ή περισσότερων αστέρων, σε 

ασφαλή περιοχή, κατά προτίμηση στο κέντρο της πόλης. Δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για τους 

μαθητές και δίκλινα ή μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.  

6. Ξενάγηση στα κυριότερα αξιοθέατα του Λονδίνου με δυνατότητα συνδιαμόρφωσης του 

προγράμματος επισκέψεων. 

7. Ημερήσια εκδρομή στο Cambridge συνοδεία ξεναγού.  

8. Όλες οι μετακινήσεις στο Λονδίνο και το Cambridge.  

9. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και 

πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού 

καθηγητή.  

10. Ιατρική - φαρμακευτική υποστήριξη.  

11. Συνοδός Πρακτορείου καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

12. Εξασφάλιση κατά το δυνατόν περισσότερου χρόνου παραμονής στον προορισμό. 



Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται το συνολικό κόστος της εκδρομής, καθώς και το κόστος ανά 

μαθητή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

Τα ενδιαφερόμενα Πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση του Σχολείου 

σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι και τη Τρίτη 12-11-2013 και ώρα 12:00. Οι προσφορές 

θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις επιπλέον ενδεχόμενες βελτιωτικές 

προτάσεις, και θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) 

και τη σχετική νομοθεσία. 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την Τετάρτη 13-11-2013 και 

ώρα 12:00 στο Γραφείο της Διεύθυνσης.  

 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται απαραιτήτως από υπεύθυνη δήλωση κατοχής του ειδικού σήματος 

λειτουργίας τουριστικού πρακτορείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Επιπλέον, στον 

φάκελο της προσφοράς θα υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc 

ή pdf), ώστε να είναι εύκολη η ανάρτηση της στο διαδίκτυο. 

 

Ο Διευθυντής 

 

 

Δημήτριος Καλυκάκης 


