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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ San Vito dei Normanni ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου προγραμματίζει εκπαιδευτική επίσκεψη ομάδας δύο
Καθηγητών στην πόλη San Vito dei Normanni της Ιταλίας και προσκαλεί τα τουριστικά γραφεία να
υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :
1. Αναχώρηση, την Τρίτη 15/11/2022, με αεροπλάνο από το Ηράκλειο για το San Vito dei
Normanni (Salento Airport) και άφιξη το απόγευμα. Τα ναύλα να περιλαμβάνουν τη μεταφορά
κανονικής αποσκευής περί τα 20 κιλά.
2. Επιστροφή, με αεροπλάνο το Σάββατο 19/11/2022, από το San Vito dei Normanni (Salento
Airport) για το Ηράκλειο.
3. Αριθμός καθηγητών: 2
4. Αριθμός διανυκτερεύσεων: 4 (15/11/2022-19/11/2022).
5. Λόγω του πολύ συγκεκριμένου χαρακτήρα της εκπαιδευτικής επίσκεψης, δεν απαιτείται συνοδός
γραφείου, συνοδός γιατρός και ξεναγός.
6. Οι διανυκτερεύσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε κατάλυμα της πόλης San Vito dei
Normanni, κατά προτίμηση κεντρικό. Οι διανυκτερεύσεις να είναι με πρωινό σε καταλύματα 3 ή
περισσότερων αστέρων, σε ασφαλείς κεντρικές περιοχές της πόλης San Vito dei Normanni. Για τους
συνοδούς καθηγητές τα δωμάτια να είναι δύο μονόκλινα σε άριστη κατάσταση και θερμαινόμενα.
Να αναφέρεται ρητά το όνομα, η κατηγορία –στην κλίμακα αστεριών- η ταχυδρομική διεύθυνση και
η διεύθυνση ιστοσελίδας του καταλύματος.
7. Σε περίπτωση που τα καταλύματα βρίσκονται εκτός πόλης, η μετακίνηση από και προς το κέντρο
της πόλης θα πραγματοποιείται με λεωφορεία που το κόστος τους θα βαρύνει είτε το ξενοδοχείο
(Shuttle Bus) είτε το τουριστικό γραφείο.
8. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και
πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού
καθηγητή.
9. Πρόβλεψη για ιατρική και φαρμακευτική υποστήριξη σε περίπτωση που απαιτηθεί.
10. Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης, από τη μεριά του,
οποιουδήποτε από τους όρους του συμβολαίου (εγγυητική επιστολή με παρακράτηση ποσού που θα
καθορίσει το σχολείο, με ελάχιστο το 15% του συνολικού κόστους, απόδοση στο γραφείο εντός 3
εργάσιμων ημερών από την ημέρα επιστροφής).

11. Πρόβλεψη για την διαχείριση της περίπτωσης ενδεχόμενης ματαίωσης της εκδρομής στις
προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (κακοκαιρία, εκλογές, απαγόρευση από το
Υπουργείο Παιδείας, απαγόρευση λόγω μέτρων περιορισμού της πανδημίας, απεργία ελεγκτών
εναέριας κυκλοφορίας κλπ.)
12. Τα ενδιαφερόμενα Πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν, στο γραφείο της Διεύθυνσης του
Πρότυπου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, αποκλειστικά σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι
την Δευτέρα, 7/11/2022 και ώρα 12:00.π.μ Οι προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά τις
προσφερόμενες υπηρεσίες και τις πιθανές ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις και θα 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 ΥΠΑΙΘ καθώς και κάθε σχετική νομοθεσία. Οι
προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν το συνολικό κόστος της εκδρομής καθώς και το κόστος ανά
συμμετέχοντα.
13. Κάθε προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση κατοχής του
ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού πρακτορείου καθώς και 1 φωτοαντίγραφο του. Επιπλέον,
στον φάκελο της προσφοράς θα υπάρχει απαραίτητα CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο με την
προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. αρχείο doc ή pdf, αποκλειστικά μη κλειδωμένο με κωδικό ή
άλλο τρόπο), ώστε να είναι εύκολη η ανάρτηση της στο διαδίκτυο. Όσες προσφορές δεν τηρούν τους
παραπάνω όρους, δεν φτάσουν έγκαιρα μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, είναι ελλιπείς ή ασαφείς,
αποσταλούν με διαφορετικό τρόπο (Fax, e-mail, με ανοικτό φάκελο ή χωρίς φάκελο) ή συνοδεύονται
από κενό CD, θα θεωρηθούν μη αποδεκτές και δεν θα αξιολογηθούν. Στον φάκελο θα
συμπεριλαμβάνεται επίσης υπεύθυνη δήλωση του γραφείου για τη διαθεσιμότητα των αεροπορικών
εισιτηρίων και των καταλυμάτων κατά την ημέρα ανοίγματος των προσφορών και την καταληκτική
ημερομηνία δέσμευσής τους.
14. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή του Προτύπου Γενικού
Λυκείου Ηρακλείου την ίδια μέρα, δηλαδή, τη Δευτέρα, 7/11/2022 και ώρα 12:00 στο Γραφείο της
Διεύθυνσης και θα επιλεγεί αυτή που θα είναι σύμφωνη με τις παραπάνω προϋποθέσεις της σχετικής
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιπλέον θα είναι συνολικά η πλέον συμφέρουσα
οικονομικά. Για περισσότερες πληροφορίες θα μπορείτε να απευθύνεστε στην υπεύθυνη
καθηγήτρια, κ. Κορακάκη Ελένη στο 6986486784 (απόγευμα – καθημερινά).
Η Διευθύντρια

Μαρία Γ. Πατραμάνη

