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Α.Π. 65

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγµατοποίηση µετακίνησης/διαµονής,
δεκαπέντε (15) µαθητών και δυο (02) εκπαιδευτικών του 6ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου, στη ∆ρέσδη της
Γερµανίας 17/3/2018-1/4/2018, στα πλαίσια προγράµµατος ERASMUS+
Ο διευθυντής του 6ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου προσκαλεί τα γραφεία τουρισµού να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον δίνοντας προσφορά για την πραγµατοποίηση µετακίνησης και διαµονής δεκαπέντε (15)
µαθητών και δυο (02) εκπαιδευτικών στη ∆ρέσδη Γερµανίας, στα πλαίσια προγράµµατος
ERASMUS+.
Η προσφορά θα περιλαµβάνει δύο εναλλακτικές προτάσεις:
η

1 εναλλακτική πρόταση (µετακίνηση):
-Αεροπορικά εισιτήρια από Ηράκλειο προς ∆ρέσδη που περιλαµβάνουν αποσκευή και
χειραποσκευή. Αναχώρηση από Ηράκλειο Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 και επιστροφή
Κυριακή 1 Απριλίου 2018. Μεταφορά οδικώς από το αεροδρόµιο στο ξενοδοχείο του
προγράµµατος την ηµέρα άφιξης και αντίστοιχα µεταφορά από το ξενοδοχείο του
προγράµµατος στο αεροδρόµιο την ηµέρα αναχώρησης.
-Εναλλακτικά αεροπορικά εισιτήρια σε κοντινές πόλεις όπως Ηράκλειο-Βερολίνο-Ηράκλειο
ή Ηράκλειο-Πράγα-Ηράκλειο που περιλαµβάνουν αποσκευή και χειραποσκευή και
διανυκτέρευση την ηµέρα της άφιξης και την προηγούµενη της ηµέρας αναχώρησης.
Μεταφορά οδικώς από το αντίστοιχο αεροδρόµιο στο ξενοδοχείο διαµονής κατά την άφιξη
και από το ξενοδοχείο διαµονής στο αεροδρόµιο κατά την αναχώρηση. Επιπλέον µεταφορά
οδικώς στο ξενοδοχείο του προγράµµατος στη ∆ρέσδη την Κυριακή 18 Μαρτίου και
µεταφορά οδικώς από το ξενοδοχείο του προγράµµατος στο ξενοδοχείο διαµονής το
Σάββατο 31 Μαρτίου.
2η εναλλακτική πρόταση (µετακίνηση και διαµονή):
-Αεροπορικά εισιτήρια από Ηράκλειο προς ∆ρέσδη που περιλαµβάνουν αποσκευή και
χειραποσκευή. Αναχώρηση από Ηράκλειο Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 και επιστροφή
Κυριακή 1 Απριλίου 2018. Μεταφορά οδικώς από το αεροδρόµιο στο ξενοδοχείο την ηµέρα
άφιξης και αντίστοιχα µεταφορά από το ξενοδοχείο στο αεροδρόµιο την ηµέρα αναχώρησης.
-Εναλλακτικά αεροπορικά εισιτήρια σε κοντινές πόλεις όπως Ηράκλειο-Βερολίνο-Ηράκλειο
ή Ηράκλειο-Πράγα-Ηράκλειο που περιλαµβάνουν αποσκευή και χειραποσκευή και
διανυκτέρευση την ηµέρα της άφιξης και την προηγούµενη της ηµέρας αναχώρησης.
Μεταφορά οδικώς από το αεροδρόµιο στο ξενοδοχείο την ηµέρα άφιξης και αντίστοιχα
µεταφορά από το ξενοδοχείο στο αεροδρόµιο την ηµέρα αναχώρησης
-Ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης, τριών ή τεσσάρων αστέρων, µε ηµιδιατροφή.

Και για τις δύο προτάσεις να περιλαµβάνεται Ασφάλεια συµµετεχόντων:
α) Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ τρίτων, και
β) Ατυχήµατος (να εµπεριέχει επαναπατρισµό σωρού εξαιτίας θανάτου).
Το παραπάνω αναφερόµενο ασφαλιστήριο συµβόλαιο, κατατίθεται υποχρεωτικά πριν την
προκαταβολή.
Για τις παραπάνω υπηρεσίες να ζητείται η τελική συνολική τιµή του οργανωµένου ταξιδιού, καθώς
και η επιβάρυνση ανά µαθητή/µαθήτρια.
Επίσης κατατίθεται από το τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει
ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστούς φακέλους καθηµερινά έως και Παρασκευή 26/1/2017
στις 13:30 µ.µ., στην γραµµατεία του 6ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου.
Η καταβολής της προκαταβολής και η εξόφληση ακολουθεί την διαδικασία Erasmus+ (75%
προκαταβολή και 25% µε τη λήξη του προγράµµατος τον Σεπτέµβριο 2018).
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