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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση
εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Καρπενήσι
Το

ΣΧΟΛΕΙΟ

εκπαιδευτική

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

επίσκεψη

στο

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

πλαίσιο

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

εγκεκριμένων

προγραμματίζει

προγραμμάτων

Σχολικών

Δραστηριοτήτων στο Καρπενήσι. Το Ενδεικτικό Πρόγραμμα της εκπαιδευτικής
επίσκεψης από 25/4 έως 29/4/2018 έχει ως εξής:
Τετάρτη 25/4/2017: Αναχώρηση ακτοπλοϊκός το βράδυ από Ηράκλειο για Πειραιά.
Πέμπτη 26/4/2017: Άφιξη στο Πειραιά και αναχώρηση για Καρπενήσι. Φιλοξενία σε
ξενώνα του Κ.Π.Ε. Καρπενησιού για ένα βράδυ. Ημερήσια περιήγηση σε κοντινά
γραφικά χωριά. Επίσκεψη στο Μουσείο Εθνικής Αντίσταση στο χωριό Κορυσχάδες.
Επίσκεψη και αναψυχή στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής που υπάρχει εκεί.
Παρασκευή 27/4/2017: Επίσκεψη στο Μικρό και στο Μεγάλο Χωριό. Διανυκτέρευση
σε ξενοδοχείο στο Καρπενήσι (κατά προτίμηση στο Βελούχι).
Σάββατο 28/4/2017: Επίσκεψη σε Πάρκο Αθλητικών Δραστηριοτήτων και αναψυχής
κοντά στο Καρπενήσι. Επίσκεψη στην Μονή Προυσού και στο χωριό Κεφαλόβρυσο.
Αναχώρηση το απόγευμα για την Αράχωβα όπου θα γίνει διανυκτέρευση.

Κυριακή 29/4/2017: Αναχώρηση για τους Δελφούς και Γαλαξίδι. Στάση στις πηγές της
Λειβαδιάς. Αναχώρηση από τον αερολιμένα Ελ Βενιζέλος και άφιξη στο Ηράκλειο το
βράδυ.
Η Διευθύντρια σύμφωνα με την υπ’ 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. Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια Ηράκλειο -

Αθήνα με καμπίνες τετράκλινες για τους

μαθητές, μία (01) δίκλινη και δύο (02) μονόκλινες

για τους συνοδούς

εκπαιδευτικούς, και δύο μονόκλινες για τους συνοδούς γονείς.
2. Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ηράκλειο (Επιστροφή).
3. Ξενοδοχείο 4 αστέρων (με πρωινό σε μπουφέ), με τρίκλινα δωμάτια για τους
μαθητές, ένα (1) δίκλινο και δύο (02) μονόκλινα για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς
και μονόκλινα για τους γονείς χωρίς προσθήκη μεταλλικών κλινών ή ράντσων σε
άριστη κατάσταση (Στην προσφορά να αναφέρεται ρητά η κατηγορία και το όνομα
του καταλύματος)
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 και
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.
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 : Είκοσι τέσσερις (24)
μαθητές, συνοδοί εκπαιδευτικοί τέσσερις (4) και δύο (02) γονείς.
• Η τιιιη για τους γονείς συνοδούς (ιιέγρι δύο) να είναι εκτός τικ συνολικής
Tiunc της εκδροιιής με ΦΠΑ καθώς και της επιβάρυνσης ανά ιιαθητη
ςεγωριστά.
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 (email), μέχρι την Δευτέρα 12-03-2018 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 το μεσημέρι της ίδιας μέρας στο γραφείο
της Διευθύντριας του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας.

Η Διευθύντρια

Μπατάλα Κωνσταντίνα

