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4
ο
 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ     

Ταχ.Δ/νση      :  Φιλιππουπόλεως 45 Θέρισσος   

Ταχ.Κώδικας  :  71305   

Πληροφορίες :  Κατσίδης Χαράλαμπος  

Τηλέφωνο      :  2810-252495 

Fax                 : 2810-254481 

e-mail            :   mail@4lyk-irakl.ira.sch.gr  

  
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μετακίνηση (2) δύο καθηγητών 

και (4) τεσσάρων μαθητών στo Crewe (αεροδρόμιο Μάντσεστερ) του Ηνωμένου 

Βασιλείου  στο πλαίσιο προγράμματος ERASMUS+ KA229 

 

Ο Διευθυντής του 4
ου

 ΓΕ.Λ. Ηρακλείου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-

2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06.03.2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ για τις Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών 

Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προσκαλεί τα ταξιδιωτικά 

γραφεία να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την αεροπορική μετάβαση και επιστροφή τριών  

(2) συνοδών καθηγητών και τεσσάρων (4) μαθητών 4
ου

 ΓΕ.Λ. Ηρακλείου, στο 

Μάντσεστερ , στο πλαίσιο προγράμματος ERASMUS με τίτλο «I'm safe at school» 

 

στις παρακάτω ημερομηνίες : 

Αναχώρηση από Ηράκλειο για Μάντσεστερ  : 31/3/2019 ημέρα Κυριακή  

 (με χειραποσκευή) 

Επιστροφή από Μάντσεστερ   για Ηράκλειο  : 6 /4/2019 ημέρα Σάββατο  

 (με χειραποσκευή)  

Να συμπεριληφθούν όλες οι  αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους . Η προσφορά θα 

πρέπει να περιλαμβάνει επίσης: 

o Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη 

νομοθεσία καθώς και πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή. 

o Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή 

στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας.  

o Αποδοχή από το Γραφείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων 

του συμβολαίου από τη μεριά του (κατάθεση εγγυητικής επιστολής με ποσό 

που θα καθορίσουν τα σχολεία). 



o Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε καθηγητή η μαθητή   που 

για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας  ματαιωθεί η συμμετοχή του στην 

εκδρομή. 

o Θα επισυνάπτονται τα παραστατικά των κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων. 

o Με την προσφορά θα κατατεθεί απαραίτητα από το ταξιδιωτικό γραφείο  και 

υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να 

βρίσκεται σε ισχύ. Επιπλέον στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει 

απαραίτητα CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) για να 

είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο.  

 

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

εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά άτομο.  

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Τετάρτη 5 

Δεκεμβρίου 2018 στις 12.30 μ.μ στο γραφείο του Διευθυντή και θα ανοιχτούν την 

ίδια ημέρα και ώρα στο γραφείο του Διευθυντή  από την αρμόδια επιτροπή. 

 

    Ο Διευθυντής  

 

                                                                                               Κατσίδης Χαράλαμπος  

                  Φυσικός PhD 
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