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Θέμα : Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για μετακίνηση εκπαιδευτικών και 

μαθητών προς στην Αυστρία στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+  

 
 Το 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών σύμφωνα με την 

Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/06-03-2017), για τη πραγματοποίηση μιας εκπαιδευτικής 

επίσκεψης μαθητών και καθηγητών στην πόλη Γκένσεντορφ της Αυστρίας στα πλαίσια του 

Προγράμματος Erasmus+ -  Δράση KA2/«Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή 

καλών πρακτικών», με κωδικό 2016-1-PT01-KA219-022734_4 και τίτλο «Me and EU ‐ teaching 

and learning through motion pictures» το οποίο επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά 

προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή (CD ή αποστολή με e-mail) στο γραφείο του Διευθυντή του 10ου Γυμνασίου 

έως την Παρασκευή 8/6/2018 και ώρα 12:00 μμ. Οι  προσφορές  θα  ανοιχθούν  ενώπιον  της  

επιτροπής μετά την λήξη της προθεσμίας και η τελική επιλογή θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα 

του σχολείου.   

Η εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αυστρία θα πραγματοποιηθεί από την Κυριακή 25/11/2018 

μέχρι και το Σάββατο 1/12/2018 και θα συμμετέχουν δύο (2) καθηγητές του σχολείου και 

τέσσερις (4) μαθητές της Γ’ Τάξης του σχολείου. Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει: 

1. Αεροπορικά εισιτήρια από Ηράκλειο για Βιέννη με άφιξη την Κυριακή 25/11/2018. 

mailto:10gymira@sch.gr


 
2. Αεροπορικά εισιτήρια από Βιέννη για Ηράκλειο με αναχώρηση την Κυριακή 

1/12/2018. 

 

Σημείωση: Η διαμονή στις πόλεις έχει διευθετηθεί από το ίδρυμα που διοργανώνει την 

επίσκεψη. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ 

1. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, 

καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθένειας. 

2. Ασφάλεια που να καλύπτει όλους τους συμμετέχοντες για  

  Αστική επαγγελματική ευθύνη,  

 Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος  

 Επαναπατρισμού σωρού εξαιτίας θανάτου/βοήθεια.  

3. Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των 

όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα 

καθορίσει το σχολείο). 

4. Επειδή πρόκειται για μετακίνηση στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος που 

υπόκειται σε έλεγχο είναι απαραίτητη η έκδοση όλων των παραστατικών 

μετακίνησης για κάθε μετακινούμενο ατομικά.  

5. Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της 

εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά συμμετέχοντα χωριστά. 

 

Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η πληρωμή για τις δαπάνες όλου του προγράμματος 

θα γίνει σύμφωνα με τους τρόπους που γίνεται  για κάθε εκδρομή σχολική και μέσα στα 

νόμιμα χρονικά πλαίσια και κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων (δηλαδή 

80%  πριν την αναχώρηση και το 20% μετά το πέρας του προγράμματος και την επιστροφή).  

Με τις προσφορές θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη 

δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και άδεια λειτουργίας, το οποίο πρέπει να 

βρίσκεται σε ισχύ. 

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου 

 

Φουστανάκης Γεώργιος 

 

 


