
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο 08/02/2016 
Ταχυδρομική Διεύθυνση       : Ι. Κορνάρου                              
              Εσταυρωμένος, Ηράκλειο                                          Αρ. Πρωτ.: 26 
Ταχυδρομικός Κώδικας : 714 10 

Πληροφορίες : Εμμ. Καρτσωνάκης 

Τηλέφωνο : 2810 260 663 

Fax : 2810 252 298  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : mail@gym-peir-irakl.ira.sch.gr 

Διαδικτυακή Διεύθυνση : http://gym-peir-irakl.ira.sch.gr 

 
 
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης 
στη Μαδρίτη και στο Τολέδο στo πλαίσιο των Πολιτιστικών Προγραμμάτων ‘Φωτογραφικές 
Διαδρομές 2’ και ‘Φωτογραφία και Δημιουργική Γραφή’  

Ο Διευθυντής του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία  για την οργάνωση  εκπαιδευτικής  επίσκεψης   στη 
Μαδρίτη και στο Τολέδο της Ισπανίας,  στο πλαίσιο προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων 
στα οποία προβλέπεται να συμμετέχει ομάδα  35 μαθητών και  4 καθηγητών του σχολείου. 
 
Η εκδρομή που θα πραγματοποιηθεί κατά προτίμηση   σε ημερομηνίες μέσα στον Απρίλιο, 
ανάλογα με την οικονομικότερη προσφορά, και θα εμπεριέχει  υποχρεωτικά ένα 
Σαββατοκύριακο,   θα περιλαμβάνει   κατά προτίμηση (2) δύο διανυκτερεύσεις στη Μαδρίτη 
και (2) δύο  στο Τολέδο. Η πτήση αναχώρησης για Μαδρίτη  να είναι όσο το δυνατόν νωρίτερα 
μέσα στην ημέρα και η πτήση επιστροφής στην Αθήνα όσο το δυνατόν αργότερα. 

Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

1. Αεροπορική μετάβαση Ηράκλειο - Μαδρίτη - Ηράκλειο   και μεταφορά από και προς το 

ξενοδοχείο στη Μαδρίτη και στο Τολέδο. 

2. Διαμονή σε ξενοδοχείο  3  αστέρων τουλάχιστον κεντρικά στη Μαδρίτη και στο Τολέδο με 

ημιδιατροφή, δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και για τους συνοδούς καθηγητές 

(με κανονικά κρεβάτια χωρίς προσθήκη  ράντζων). Το όνομα,  η κατηγορία  και η περιοχή  του 

ξενοδοχείου που θα φιλοξενήσει τους μαθητές απαραίτητα  να αναφέρεται στην προσφορά. 

3. Τουριστικό λεωφορείο στη διάθεση των συμμετεχόντων σε όλη τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής επίσκεψης και για κάθε δραστηριότητά τους,  καθώς και για τη μεταφορά τους 

στο Τολέδο. Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη 

νομοθεσία προδιαγραφές (να έχει ελεγχθεί από αρμόδια ισπανική  υπηρεσία ανάλογη του  

ΚΤΕΟ, να είναι εφοδιασμένο με τα απαιτούμενα έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, την 

επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενο, όχι 

διώροφο  κλπ.), καθώς και να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση 

μαθητών (ζώνες ασφάλειας, έμπειροι οδηγοί κλπ.). 

4. Πρόγραμμα ξεναγήσεων στα κυριότερα αξιοθέατα της Μαδρίτης και του Τολέδου. Δυνατότητα  

συνδιαμόρφωσης του προγράμματος επισκέψεων ώστε να σχετίζεται  όσο το δυνατόν 

περισσότερο με το  θέμα του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων (Φωτογραφία) που 

αποτελεί την αφορμή της εκπαιδευτικής επίσκεψης. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
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5. Οι πτήσεις, τα δρομολόγια από και προς τα αεροδρόμια, οι μετακινήσεις  και οι ξεναγήσεις να 

αναφέρονται  αναλυτικά. 

6.  Έμπειρο συνοδό - οδηγό  του τουριστικού γραφείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

7. Παροχή άμεσης ιατρικής βοήθειας και φαρμακευτικής κάλυψης σε περίπτωση 

ασθένειας. 

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

πρόσθετη  προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού 

καθηγητή. 

9. 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).  

10. Ασφαλιστική κάλυψη για την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, στο ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο θα αναφέρει και τον τρόπο άμεσης καταβολής των εξόδων επαναπατρισμού (αρ. 7 

παρ.1 και 2 π.δ.399/1996). 

11. Επιβεβαίωση κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχείων (φαξ ή email που 

επιβεβαιώνει την κράτηση). 

12. Αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες 

ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές, καιρικές συνθήκες, ασθένεια κάποιου   

συμμετέχοντα ή οποιασδήποτε άλλης μορφής κινητοποιήσεις που μπορεί να οδηγήσουν στην 

ματαίωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης, τρομοκρατικές ενέργειες  κ.λ.π.) 

13. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή, σε περίπτωση που για λόγους 

ανωτέρας βίας ή ασθένειας  ματαιωθεί η συμμετοχή του. 

14. Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής αλλά 

και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά με εναλλακτικούς τρόπους:  για 3 ή 4 δια-

νυκτερεύσεις. 

15. Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη 

δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 

16. Οποιαδήποτε επιπλέον προσφερόμενη υπηρεσία θα συνεκτιμηθεί. 

17. Χωριστή απόδειξη για κάθε παιδί. 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής αλλά 
και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά. 
Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι 
διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Επί πλέον στον φάκελο 
της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc 
ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο. 
Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση του Σχολείου 
σφραγισμένες προσφορές, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 15/2/2016 και  ώρα  11:30μμ, που θα 
περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις επιπλέον ενδεχόμενες βελτιωτικές 
προτάσεις και θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α. 129287/Γ2/2011 (Β΄2769)  και τη σχετική νομοθεσία.  
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την ίδια ημέρα και ώρα 
12:30 μ.μ. στο Γραφείο του Διευθυντή του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου. 
 
    Με εκτίμηση, 

 
   Ο Διευθυντής 

 
Εμμ. Καρτσωνάκης 


