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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗΚΡΗΣΗ
---------ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΣΜΗΜΑ Α’
Σαχ. Δ/νςθ : Λ. Κνωςοφ 6
Σ.Κ. - Πόλθ : 71306 – Ηράκλειο Κριτθσ
Ιςτοςελίδα : http://kritis.pde.sch.gr
e-mail
: euroscola@kritis.pde.sch.gr
Πλθροφορίεσ : Ανυφαντάκθ Ειρινθ
Γρινιεηάκθσ τυλιανόσ
Σθλ.
: 2810 - 347292
2810 - 347296
Fax.
: 2810 302 444

Ηράκλειο,21/01/2020
Αρ. Πρωτ.: 573
Προσ:
 Γενικι Πανελλινια Ομοςπονδία
Επιχειριςεων Σουριςμοφ
 φνδεςμο των εν Ελλάδι
Σουριςτικϊν και Σαξιδιωτικϊν
Γραφείων- H.A.T.T.A.
 Δ/νςεισ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ
Κριτθσ

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για κατάθεςη οικονομικήσ προςφοράσ ςχετικά
με μετάβαςη, διαμονή και επιςτροφή μαθητϊν/τριϊνκαι ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν προσ
το/και από το τραςβοφργο, ςτοπλαίςιο του Προγράμματοσ EUROSCOLA».
ΧΕΣ.: Σο με αρ. πρωτ. 138810/Δ2/09-09-2019 ζγγραφο του ΤΠΑΙ.Θ.
Υςτερα από το παραπάνω ςχετικό ζγγραφο του ΤΠΑΙ.Θ.με κζμα «Πρόγραμμα EUROSCOLA», θ
Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ κα
εκπροςωπθκεί από 24 μακθτζσ/τριεσ Λυκείου και 3 ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσςτθν Ημερίδα
EUROSCOLA του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, ςτο τραςβοφργο, τθν Πζμπτη 7 Μαΐου 2020. Με
δεδομζνα τα ανωτζρω
προςκαλοφμε
τα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ με ειδικό ςήμα και άδεια λειτουργίασ από τον ΕΟΣ ςε ιςχφ να
καταθζςουν ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ (Λεωφόροσ Κνωςοφ 6, Σ.Κ
71306 Ηράκλειο, 2οσόροφοσ), υπόψθ κασΑνυφαντάκθ Ειρινθσ ςφραγιςμζνη προςφορά κατά το
χρονικό διάςτθμααπό Σετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020ζωσ και Σετάρτη 29Ιανουαρίου 2020,ϊρα
13:00. Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν με εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο ι ταχυδρομικά,
αρκεί να διαςφαλιςτεί ότι θα ζχουν παραληφθεί από την Περιφερειακή Διεφθυνςη Εκπ/ςησ
Κρήτησ ζωσ την καθοριςμζνη ημερομηνία και ϊρα.
Για τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ αυτισ, ςασ ενθμερϊνουμε τα εξισ:
1. Σόποσ, χρόνοσ διεξαγωγήσ τησ Ημερίδασ: τραςβοφργο, Πζμπτθ 7 Μαΐου2020.
2. Αριθμόσ μετακινουμζνων: είκοςι τζςςερισ (24) μακθτζσ/τριεσΛυκείου&τρεισ (03) ςυνοδοί
κακθγιτριεσ
3. Μετακίνηςη:Από Ηράκλειο-Αθήνα και επιςτροφι (με αεροπλάνο) για 14 άτομα, από ΧανιάΑθήνα και επιςτροφι (με αεροπλάνο) για 13 άτομακαι από Αθήνα-τραςβοφργο και
επιςτροφι (με αεροπλάνο και λεωφορείο)για 27 άτομα.
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4. Χρονική διάρκεια μετακίνηςησ:4 ημζρεσ , 3 διανυκτερεφςεισ, από 6 ζωσ 9 Μαΐου 2020.
5. Παρακαλοφμε, επίςθσ, κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ να λάβετε υπόψη ςασ και τα εξήσ:


Να κατακζςετε θμεριςιο πρόγραμμα των μετακινουμζνων (ϊρεσ μετακινιςεων,
περιθγιςεων, ξεναγιςεων κλπ.)



Οι πτιςεισ και τα δρομολόγια από και προσ τα αεροδρόμια να είναι κακοριςμζνα αναλυτικά.



Οι μετακινιςεισ των μακθτϊν να γίνονται με λεωφορεία που πλθροφν τισ προδιαγραφζσ
αςφαλοφσ μετακίνθςθσ των μακθτϊν, βάςει τθσ κείμενθσ ςχετικισ νομοκεςίασ. Να υπάρχει
λεωφορείο διακζςιμο με οδθγό για κάκε μετακίνθςθ των μακθτϊν και μεταφορικό μζςο
διακζςιμο επί 24ωρου βάςεωσ για περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ.



Σα δωμάτια για τισ μακιτριεσ να είναι δίκλινα ι τρίκλινακαι για το μακθτι μονόκλινο
(23μακιτριεσ, 1 μακθτισ)



Σα δωμάτια για τισ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ να είναι μονόκλινα.

 Η φιλοξενία των μετακινουμζνων να περιλαμβάνει κακθμερινι ημιδιατροφή ςτο
ξενοδοχείο, πρόγευμα και δείπνο. Εάν θ ϊρα αναχϊρθςθσ δεν επιτρζψει ςτουσ
μετακινοφμενουσ να δειπνιςουν, να τουσ παραςχεκεί ςυςκευαςμζνο πρόχειρο φαγθτό.
θμειϊνεται ότι τθν Πζμπτη 7 Μαΐου 2020 προςφζρεται πρόγευμα και μεςθμεριανό γεφμα
ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και καλφπτεται από το Πρόγραμμα.


Να αναφζρετε οπωςδιποτε ςτθν προςφορά ςασ το όνομα και θ κατθγορία του ξενοδοχείου
που κα φιλοξενιςει τουσ μετακινοφμενουσ.



Να διακζςετε ςτουσ μετακινοφμενουσ ζμπειρο και επίςθμο ξεναγό, όπωσ επίςθσ ζμπειρο
αρχθγό‐ςυνοδό του γραφείου ςασ.



Να παράςχετε επαγγελματικι αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ και πλιρθ ιατροφαρμακευτικι
περίκαλψθ.



τθν προςφορά θ τελικι τιμι κα είναι ανά άτομο και κα ςυμπεριλαμβάνονται οι φόροι των
αεροδρομίων, οι επίναυλοι καυςίμων και ο Φ.Π.Α.

 ε περίπτωςθ αφερεγγυότθτασ ι πτϊχευςθσ του τουριςτικοφ γραφείου να παράςχετε
κάλυψθ, πζρα των άλλων αξιϊςεων, τθσ υποχρζωςθσ επιςτροφισ των καταβλθκζντων και
του επαναπατριςμοφ του αρχθγοφ τθσ εκδρομισ, των ςυνοδϊν κακθγθτϊν, των μακθτϊν
και των λοιπϊν προςϊπων που ςυμμετζχουν ςτθν εκδρομι. Για τθν περίπτωςθ
αφερεγγυότθτασ ι πτϊχευςθσ, ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κα πρζπει να αναφζρεται και
ο τρόποσ άμεςθσ καταβολισ των εξόδων επαναπατριςμοφ.
Με κάκε προςφορά κατατίκεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτιτωσ και υπεφκυνθ διλωςθ
ότι διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ.
Επιςημαίνεται ότι η τελική επιλογή θα γίνει τηνΠζμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 και ϊρα 12:00
από τθν Επιτροπι για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ ΠΔΕ Κριτθσ και τθν επιλογι Γραφείου
Γενικοφ Σουριςμοφ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ EUROSCOLA. Η ανακοίνωςθ των
αποτελεςμάτων κα γίνει τθν Παραςκευή 31 Ιανουαρίου 2020 μζςω ανάρτθςθσ ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Κριτθσ.
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Σο πρακτορείο που κα επιλεγεί κα ενθμερωκεί με τθλεφωνικι επικοινωνία.
Η παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ:
1. κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ και ςτισ
ιςτοςελίδεσ των Διευκφνςεων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ.
2. κα αποςταλεί με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ Γενικι Πανελλινια Ομοςπονδία
Επιχειριςεων Σουριςμοφ (info@poet.gr), με τθν παράκλθςθ να κοινοποιθκεί ςτα μζλθ τθσ που
πλθροφν τισ προχποκζςεισ για τθν κατάκεςθ προςφοράσ.
3. κα αποςταλεί με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο φνδεςμο των εν Ελλάδι
Σουριςτικϊν και Σαξιδιωτικϊν Γραφείων- H.A.T.T.A. (hatta@hatta.gr), με τθν παράκλθςθ να
κοινοποιθκεί ςτα ταξιδιωτικά Γραφεία.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ
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