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Ηράκλειο 21/12/2018
Αρ. Πρωτ. 1751

ΠΡΟΣ:
τη Διεύθυνση
Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Ν. Ηρακλείου

Θέμα :
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επίσκεψη στη Νυρεμβέργη στο πλαίσιο
πρόσκλησης από σχολείο της Ομογένειας.
Ο Διευθυντής του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 33120/ΓΔ4/ ΦΕΚ
681/τΒ΄/6-3-2017 για τις Εκδρομές-Επαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημοσίων και
Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας, ζητά την εκδήλωση
ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης έξι ημερών (06)
στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας, στο πλαίσιο πρόσκλησης από σχολείο της Ομογένειας. Προβλέπεται να
συμμετάσχουν περίπου 60 μαθητές και 4 ή 5 συνοδοί καθηγητές του σχολείου.
Γενικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής επίσκεψης
Η εκδρομή πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο διάστημα 31 Μαρτίου και 14
Απριλίου 2019.
Προβλέπεται να συμμετάσχουν περίπου 60 μαθητές και 4 ή 5 συνοδοί καθηγητές.
Προορισμός: Νυρεμβέργη Γερμανίας
1.
Μετάβαση Ηράκλειο - Νυρεμβέργη και Νυρεμβέργη – Ηράκλειο αεροπορικώς. Θα προτιμηθούν:
α. απευθείας πτήσεις
β. πρωινή πτήση Ηράκλειο - Νυρεμβέργη
γ. βραδινή πτήση Νυρεμβέργη – Ηράκλειο
Εναλλακτική πρόταση: αεροπορικώς Ηράκλειο - Μόναχο και μετάβαση σιδηροδρομικώς ή
οδικώς στη Νυρεμβέργη.
2.
1η Προσφορά : Πέντε (05) διανυκτερεύσεις στη Νυρεμβέργη, σε δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα για
τους μαθητές (χωρίς προσθήκη μεταλλικών κλινών ή ράντσων) και μονόκλινα για τους
συνοδούς καθηγητές σε άριστη κατάσταση, κλιματιζόμενα και με πρωινό
3.
2η Προσφορά : με ημιδιατροφή.
Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης περιλαμβάνει :
4.
1η Προσφορά
α. Επίσκεψη στο Ελληνικό Γενικό Λύκειο Νυρεμβέργης
β. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Ερλάνγκεν - Νυρεμβέργης.
γ. Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Playmobil και BKK Faber – Castell.
δ. Επίσκεψη στo Δικαστικό Μέγαρο της πόλης και στο κέντρο Τεκμηρίωσης του Κογκρέσου
του Ναζιστικού κόμματος.
ε. Επίσκεψη στο Εθνικό Γερμανικό Μουσείο.
ζ. Επίσκεψη στο Μουσείο Παιγνιδιών.
η. Επίσκεψη στην Όπερα.
θ. Περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης.
5.
6.

2η Προσφορά
Οι παραπάνω επισκέψεις και επιπλέον επίσκεψη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Νταχάου
Τουριστικό λεωφορείο, με κλιματισμό, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους μαθητές
ι) για τη μεταφορά τους από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα.
ιι) σε κάποιες ή όλες τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που προαναφέραμε.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία
προδιαγραφές (να έχει ελεγχθεί, να είναι εφοδιασμένο με τα απαιτούμενα έγγραφα
καταλληλότητας οχήματος, την επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή
κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενο κλπ.), καθώς και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις
ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφάλειας, έμπειροι οδηγοί κλπ.).
Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και
πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή και
μεταφορά του, εάν παραστεί ανάγκη.
Αποδοχή από μέρους του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση αθέτησης των όρων
του συμβολαίου (εγγυητική επιστολή), με ποσό που θα καθοριστεί από το σχολείο μας.
Αντιμετώπιση περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής, λόγω ανωτέρας βίας (καιρικές
συνθήκες, κλπ).
Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή που για λόγους ανωτέρας βίας ή
ασθένειας- ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή.
Άδεια λειτουργίας του τουριστικού πρακτορείου (ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ).
Κράτηση ξενοδοχείων (fax που να την επιβεβαιώνει) μετά την συμφωνία.
Κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων (fax που να την επιβεβαιώνει).
Ότι υπάρχει στην προσφορά να επιβεβαιώνεται γραπτώς.
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ της εκδρομής αλλά
και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά.
Στην συνολική τιμή και την τιμή ανά μαθητή, δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν παροχές του
γραφείου σας.
Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη
δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου, το οποίο πρέπει να
βρίσκεται σε ισχύ.
Επιπλέον, στο φάκελο της προσφοράς θα υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε
ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) ώστε να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο.
Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση του σχολείου μας
σφραγισμένες προσφορές σε κλειστούς φακέλους, την Πέμπτη 3/1/2019 και την Παρασκευή
4/1/2019 ώρα 11:00πμ που θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις
επιπλέον ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις και θα είναι σύμφωνες με την υπ’ αριθ. 33120/ΓΔ4/
ΦΕΚ 681/τΒ΄/6-3-2017 και τη σχετική νομοθεσία.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την Παρασκευή
4/1/2019 ώρα 11:10πμ στο Γραφείο του Διευθυντή του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου και θα
επιλεγεί αυτή που θα είναι σύμφωνη με τις παραπάνω προϋποθέσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και θα κριθεί ως η πλέον κατάλληλη και ευέλικτη για διαμόρφωση σύμφωνα με το
παιδαγωγικό μέρος της εκδρομής και επιπλέον θα είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομικά.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ PhD
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