
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙφ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ (Σ.Ε.Π)

Ταχ. Δ/νση 
Τ.Κ.-Πόλη 
Ταχ. Θυρίδα 
Ε -  mail 
Ιστοσελίδα 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
FAX

Σαββαθιανών & Νιώτη 8
71022, Ηράκλειο
2099, Νέο Στάδιο
mail@sch-eur-education.ira.sch.gr
http://sch-eureducation.ira.sch.gr
Μπατάλα Κων/να
+30 2810 301780
(-30 2810 222712

Ηράκλειο, 6- 3-2018 
Αριθμ. Πρωτ. : Φ13β/281

Προς: Δ.Δ.Ε Ηρακλείου 
Μονοφατσίου 8 
(4ος όροφος)
Τ.Κ. 71201 
Ηράκλειο Κρήτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση 
εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη

Το ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προγραμματίζει 

εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος Σχολικών 

Δραστηριοτήτων στη Θεσσαλονίκη. Το Ενδεικτικό Πρόγραμμα της εκπαιδευτικής 

επίσκεψης από 20/4 έως 23/4/2018 έχει ως εξής:

Παρασκευή 20/4/2018: Αναχώρηση με πρωινή πτήση για τη Θεσσαλονίκη. Άφιξη 

στο Ξενοδοχείο και τακτοποίηση των πραγμάτων. Επίσκεψη/Περιήγηση στο κέντρο της 

πόλης, στο αρχαιολογικό και βυζαντινό μουσείο. Διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη.

Σάββατο 21/4/2018: Επίσκεψη στον Δευκό Πύργο και στο παραλιακό μέτωπο της 

πόλης, επίσκεψη/περιήγηση στο μουσείο Τεχνολογίας. Επίσκεψη σε θεατρική σκηνή 

εντός της πόλης. Διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη.

Κυριακή 22/4/2018: Μετάβαση με λεωφορείο στον Αρχαιολογικό χώρο της 

Βεργίνας, Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο της Βεργίνας, επίσκεψη/ 

περιήγηση στην πόλη της Βέροιας (ιστορικό κέντρο Μπαρμούτα), μετάβαση στη 

Νάουσα και στην περιοχή Άγιος Νικόλαος Νάουσας (μεσημεριανό), επίσκεψη/
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περιήγηση στην πόλη της Έδεσσας- Βαρούσι, επιστροφή και διανυκτέρευση στη 

Θεσσαλονίκη.

Δευτέρα 23/4/2018: Επίσκεψη/Περιήγηση στα τείχη της Θεσσαλονίκης, στο ιστορικό 
κέντρο και στον Άγιο Δημήτριο. Αναχώρηση αεροπορικώς για το Ηράκλειο με 
απογευματινή πτήση.

Η Διευθύντρια σύμφωνα με τηνυπ’ αριθ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/6-3-2017) 

Υ.Α καλεί τα ενδιαφερόμενα τουριστικά πρακτορεία να καταθέσουν εσώκλειστες 

σφραγισμένες προσφορές στις οποίες να περιλαμβάνονται και να εξασφαλίζονται τα 

παρακάτω:

1. Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο -  Θεσσαλονίκη με επιστροφή.

2. Ξενοδοχείο 4 ή 3 αστέρων (με πρωινό σε μπουφέ) τα οποία θα βρίσκονται στο 

κέντρο της πόλης (Θεσσαλονίκη), με δίκλινα δωμάτια για τους μαθητές, και 

μονόκλινα για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς χιορίς προσθήκη μεταλλικών κλινών 

ή ράντσων σε άριστη κατάσταση (Στην προσφορά να αναφέρεται ρητά η 

κατηγορία και το όνομα του καταλύματος). Τα δωμάτια των μαθητών και των 

καθηγητών να είναι στους ίδιους ορόφους και να υπάρχει ασφάλεια (security) για 

το βράδυ.

3. Ξεναγοί στη Βεργίνα και στα Μουσεία Θεσσαλονίκης, Αρχαιολογικό και 

Βυζαντινής Ιστορίας και στον Αευκό Πύργο

4. Τουριστικό λεωφορείο πλήρως κλιματιζόμενο το οποίο θα είναι συνεχώς στη 

διάθεση των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής και για κάθε 

δραστηριότητα τους (μετακινήσεις, ξεναγήσεις, βραδινές εξόδους κλπ). 

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

νομοθεσία προδιαγραφές (να έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΚΤΕΟ 

κλπ), να είναι εφοδιασμένο με τα απαιτούμενα έγγραφα καταλληλόλητας 

οχήματος, την επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε άριστη κατάσταση, 

πλήρως κλιματιζόμενο κλπ) καθώς και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας 

για τη μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κλπ).

5. Αναλυτική περιγραφή όλων όσων προβλέπει το πρόγραμμα της εκδρομής να 

περιλαμβάνονται στην τελική τιμή ανά μαθητή που προσφέρει το ταξιδιωτικό 

γραφείο.



6. Πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφαλιστική κάλυψη μαθητών και 

συνοδών καθηγητών.

7. Κάλυψη των εξόδων επιστροφής στο Ηράκλειο αεροπορικώς μαθητή ή συνοδού 

εκπαιδευτικού σε περίπτωση ασθένειάς του.

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

καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθένειας μαθητή ή συνοδού εκπαιδευτικού.

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. Ρητή δέσμευση του τουριστικού γραφείου ότι σε περίπτωση που δεν θα 

πραγματοποιηθεί ή εκδρομή λόγω ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, δεν θα 

συμμετάσχει το 70% των μαθητών του προγράμματος κλπ) και έχουν δοθεί σ’ 

αυτό χρήματα σαν προκαταβολή, θα επιστρέφει όλο το ποσό των χρημάτων στο 

σχολείο.

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

ανωτέρας βίας ή ασθένειας, ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή.

12. Αποστολή επιβεβαίωσης κρατήσεων των δωματίων και των αεροπορικών 

εισιτηρίων μετά την ανάθεση της εκδρομής στον ανάδοχο και τα ονόματα των 

ξεναγών (με τα τηλέφωνα τους).

13. Υπεύθυνη Δήλωση από το ταξιδιωτικό γραφείο ότι διαθέτει το ειδικό σήμα 

λειτουργίας τουριστικού γραφείου και είναι σε ισχύ.

Ζητούμενα για τις παραπάνω υπηρεσίες:

• Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή της εκδρομής με 

Φ.Π.Α. καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή ξεχωριστά. Στη συνολική τιμή και 

την τιμή ανά μαθητή να μην περιλαμβάνονται οι τυχόν παροχές του γραφείου σας 

αλλά να συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 2018.

• Παροχή απόδειξης σε κάθε μαθητή χωριστά με την εξόφληση της εκδρομής

• Στο φάκελο της προσφοράς να υπάρχει απαραίτητα CD με την προσφορά σε 

ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) ώστε να μπορεί εύκολα να αναρτηθεί στην



ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου. Δεν θα συζητηθούν από την 

επιτροπή αξιολόγησης προσφορές που αποστέλλονται με email ή Fax.

• Ότι υπάρχει στην προσφορά να επιβεβαιώνεται γραπτώς

• Ο πιθανός αριθιιός συιιιιετεγόντων στην εκδροιιή : Δεκαοκτώ (18) μαθητές, 

συνοδοί εκπαιδευτικοί δύο (2).

Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν σε κλειστούς φακέλους στη 

Διεύθυνση του σχολείου σφραγισμένες προσφορές, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και όχι με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- 

mail), μέχρι την Τρίτη 13-03-2018 και ώρα 13.00 μ.μ, όπου θα περιγράφουν αναλυτικά 

τις προσφερόμενες υπηρεσίες και επιπλέον ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις και θα 

είναι σύμφωνες με τη σχετική νομοθεσία. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από 

την αρμόδια επιτροπή τη Τρίτη 13-3-2018 μετά της 13:00 μ.μ στο γραφείο της 

Διευθύντριας του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας.

•νσταντίνα


