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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ 
2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ ΤΟΛΕΔΟ

Η Διευθύντρια του 2ου Γ/σίου Ηρακλείου προγραμματίζει  εκπαιδευτική εκδρομή (στο 
πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων) με προορισμό τη 
Μαδρίτη-Τολέδο και προσκαλεί τα τουριστικά γραφεία να υποβάλουν τις προσφορές 
τους σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Αριθμός μαθητών: 25-30. 
2. Αριθμός συνοδών καθηγητών: τρεις (3)
3. Χρόνος πραγματοποίησης της εκδρομής: 6/3/2017 – 10/3/2017
4. Αριθμός διανυκτερεύσεων: (4)
5. Τα καταλύματα θα πρέπει να είναι ασφαλή, κατάσταση κτιρίου και περιοχή, 3 ή 4 

αστέρων, μέσα στην πόλη  με ημιδιατροφή. Η κατανομή των μαθητών να είναι στον 
ίδιο όροφο. Τα δωμάτια μπορούν να είναι δίκλινα ή τρίκλινα για τους μαθητές (με 
κανονικά κρεβάτια και όχι ράντζα), και μονόκλινα για τους καθηγητές. Το όνομα, η 
κατηγορία και η περιοχή των ξενοδοχείων που θα φιλοξενήσουν τους μαθητές 
απαραίτητα να αναφέρονται στην προσφορά. 

6. Επαγγελματίας συνοδός – ξεναγός ελληνόφωνος
7. Το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις ώρες των πτήσεων όπως περίπου με 

το παρακάτω:
ενδεικτικό πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ  6/3/2017: Αναχώρηση από Ηράκλειο αεροπορικώς και άφιξη στη 
Μαδρίτη. Επίσκεψη στο Σαν Λορέντζο ντελ Εσκοριάλ (San Lorenzo de El 
Escorial), μεταφορά στο ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία της Μαδρίτης (πάρκο 
Retiro, palacio de Cristal, Plaza Mayor). Διανυκτέρευση

ΤΡΙΤΗ 7/3/2017 Αναχώρηση για Τολέδο. Καθεδρικός του Τολέδο, Εκκλησία του 
Αγίου Θωμά, Σπίτι & Μουσείο του Ελ Γκρέκο, Αλκαζάρ του Τολέδο, Μουσείο 
Santa Cruz, Πλατεία του Ζοκοντόβερ.  Επιστροφή στη Μαδρίτη.
.



ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3/2017 Επίσκεψη στο μουσείο Πράδο, Εθνικό Μουσείο Τέχνης 
Βασίλισσα Σοφία, ζωολογικό κήπο κ Ενυδρείο,  Plaza Puerta del Sol. Πιθανή 
βραδινή έξοδος για παρακολούθηση παράστασης Φλαμένκο.

ΠΕΜΠΤΗ 9/3/2017 Αναχώρηση για Σεγκόβια και Άβιλα, μεσαιωνικές πόλεις.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/3/2017 Βόλτα στη Μαδρίτη. Αεροδρόμιο. Επιστροφή στο 
Ηράκλειο.

8. Τα τουριστικά  λεωφορεία θα πρέπει να είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων σε όλη 
τη διάρκεια της εκδρομής και για κάθε δραστηριότητά τους. Τα λεωφορεία θα πρέπει 
να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (να 
έχουν ελεγχθεί από ΚΤΕΟ, να είναι εφοδιασμένα με τα απαιτούμενα έγγραφα 
καταλληλότητας οχημάτων, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή 
κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα, όχι διώροφα κλπ) καθώς και να πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση των μαθητών (ζώνες ασφαλείας έμπειροι  
οδηγοί κλπ).

9. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, 
καθώς και πρόσθετη ασφάλιση στην περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή 
συνοδού καθηγητή και μεταφορά του, εάν παραστεί ανάγκη.

10.Αποδοχή από μέρους του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση αθέτησης 
των όρων του συμβολαίου (εγγυητική επιστολή). Το σχολείο θα παρακρατήσει μέρος 
του τιμήματος.

11.Πρόβλεψη διαχείρισης της περίπτωσης που η εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στις 
προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, εκλογές, 
θεομηνίες κλπ).

12.  Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή, σε περίπτωση που –για 
λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας- ματαιωθεί η συμμετοχή του. 

13.Να υπάρχουν επιβεβαιώσεις από την αεροπορική εταιρεία και τα ξενοδοχεία.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται το συνολικό κόστος της εκδρομής, καθώς και το 
κόστος ανά μαθητή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία που θα ανταποκριθούν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος 
καλούνται να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, καθώς και υπεύθυνη 
δήλωση κατοχής του ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού γραφείου, το οποίο 
πρέπει να είναι σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφό του. Οι προσφορές θα περιγράφουν 
αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς και τις πιθανές ενδεχόμενες βελτιωτικές 
προτάσεις, και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 
2769/τ.Β΄/02-12-2011), όπως τροποποιήθηκε με την Αρ.Πρωτ.25198/Γ7/21-02-2014 
απόφαση ΥΠ.Ε.Θ. καθώς και κάθε σχετική νομοθεσία. Οι  προσφορές  θα πρέπει  να 
κατατεθούν σφραγισμένες στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γ/σίου Ηρακλείου,   
το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 25/01/2017 και  ώρα  14.00 μμ.

Επιπλέον, στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητα CD ή άλλο 
οπτικό μέσο με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf, μεγέθους το πολύ 
1ΜΒ), ώστε να είναι εύκολη η ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Όσες προσφορές δεν 
φτάσουν έγκαιρα μέχρι την παραπάνω ημερομηνία ή αποσταλούν με διαφορετικό τρόπο 



(fax, e-mail, ανοικτός φάκελος κλπ) ή συνοδεύονται από κενό ή μη αναγνώσιμο CD, 
θα θεωρούνται απαράδεκτες και δεν θα αξιολογούνται. 
Η αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  αμέσως μετά τη λήξη 
προθεσμίας υποβολής τους,  από  την  αρμόδια  επιτροπή του σχολείου μας.

                  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
                                                                                                  
    
                                                                              ΤΡΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
                                                                               Μαθηματικός


