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Χατζόγλου Βαρβάρα
22510-48165
22510-48155

Μυτιλήνη, 01 Φεβρουαρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: 506

ΠΡΟΣ :
1) Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών &
Ταξιδιωτικών Γραφείων hatta@hatta.gr
(με την παράκληση να ενημερώσουν τα
μέλη τους)
2) Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία
Επιχειρήσεων Τουρισμού info@poet.gr
(με την παράκληση να ενημερώσουν τα
μέλη τους)
ΚΟΙΝ. :
1) ΔΙ.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου
2) Συμμετέχουσες σχολικές μονάδες
(μέσω των αντίστοιχων ΔΙ.Δ.Ε.)
3) Συμμετέχοντες συνοδούς, μαθητές
και γονείς-κηδεμόνες των
συμμετεχόντων μαθητών (μέσω
των αντίστοιχων σχολικών μονάδων)

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με τη
μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών του Βορείου Αιγαίου προς
και από το Στρασβούργο για την Ημερίδα Euroscola της 12ης Απριλίου 2018»
Σχετικά:
1) Η με αριθμ. πρωτ. 194859/Δ2/13-11-2017 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα «Πρόγραμμα EUROSCOLA»
2) Η με αριθμ. πρωτ. 5660/15-11-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, με θέμα
«Ορισμός Υπευθύνου για το Πρόγραμμα Euroscola 2017-2018»
3) Η με αριθμ. πρωτ. 5755/16-11-2017 προκήρυξη του Διαγωνισμού Euroscola για το Βόρειο Αιγαίο, με θέμα «Ημερίδα Euroscola
12-04-2018: Διεξαγωγή διαγωνισμού για μαθητές Β΄ και Γ΄ τάξεων Λυκείου για την ανάδειξη εκπροσώπων και την επιλογή
συνοδών»
4) Η με αριθμ. πρωτ. 201/12-01-2018 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, με
θέμα «Σύσταση Επιτροπής για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των μαθητών και τη μοριοδότηση των τίτλων
γλωσσομάθειας για το Πρόγραμμα Euroscola Απριλίου 2018»
5) Το με αριθμ. πρωτ. 370/23-01-2018 έγγραφο του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου προς
τις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν οι πρωτεύσαντες στον διαγωνισμό μαθητές, με θέμα «Ενημέρωση υποψήφιων μαθητών που
πρώτευσαν στον διαγωνισμό Euroscola 2018» και τις θετικές απαντήσεις των γονέων-κηδεμόνων μέσω των αντίστοιχων
σχολικών μονάδων
6) Τα προφορικά και τα από 26-01-2018 και 29-01-2018 γραπτά αιτήματα της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Στρασβούργο) για την (κατ’ εξαίρεση) αποδοχή ομάδας 25 μαθητών στην ημερίδα (λόγω
ισοβαθμίας τεσσάρων μαθητών στις θέσεις 22 έως 25) και η θετική ανταπόκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 31-012018, μαζί με τις σχετικές διευκρινίσεις που δόθηκαν.
7) Η με αριθμ. πρωτ. 479/31-01-2018 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, με
ης
θέμα «Επιλεγέντες μαθητές και συνοδοί στην Ημερίδα Euroscola 12 Απριλίου 2018» (ΑΔΑ: ΩΝΖ04653ΠΣ-ΥΣΨ)

Βάσει των ανωτέρω σχετικών έγγραφων, η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Βορείου
Αιγαίου θα εκπροσωπηθεί από 25 μαθητές Λυκείου και 3 συνοδούς εκπαιδευτικούς στην Ημερίδα
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Euroscola του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, στις 12 Απριλίου 2018.
Η επιδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κάθε άτομο θα υπολογιστεί με βάση τη χιλιομετρική
απόσταση (από και προς το Βόρειο Αιγαίο και θα είναι κοινή για όλους τους συμμετέχοντες μαθητές
και συνοδούς, ανεξαρτήτως νησιού).
Επισημαίνουμε ότι, η επιδότηση θα πληρωθεί μέσω τραπεζικού εμβάσματος την ημέρα της επίσκεψης
(δηλ. στις 12/04/18) και αφού πρώτα επιβεβαιωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Euroscola 2018, προσκαλούμε τα Γραφεία Γενικού
Τουρισμού, με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στην
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, Ελευθερίου Βενιζέλου 26,
81132, Μυτιλήνη, (τηλ. 2251048165), σφραγισμένη προσφορά, με καταληκτική ημερομηνία
παραλαβής την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 μ.μ.
Η υποβολή της προσφοράς μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:
1) κατάθεση με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου
Αιγαίου, Ελευθερίου Βενιζέλου 26, 81132, Μυτιλήνη, τηλ. 2251048165)
2) ταχυδρομικά (ενδείκνυται η αποστολή με courier ή άλλον πρόσφορο τρόπο που να αποδεικνύει την
ημερομηνία και ώρα παραλαβής του φακέλου από την Υπηρεσία μας).

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις- ο κλειστός φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROSCOLA 12-04-2018», έτσι ώστε ο φάκελος να παραμείνει
κλειστός μέχρι την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής από την Υπηρεσία μας:
Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 μ.μ.

Για τη σύνταξη της προσφοράς πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
Προορισμός: Στρασβούργο
Αριθμός Συμμετεχόντων: Είκοσι πέντε (25) μαθητές και τρεις (3) συνοδοί καθηγητές (εκπρόσωποι του
Βορείου Αιγαίου).  Σύνολο συμμετεχόντων: 28
Ημερίδα Euroscola: Θα διεξαχθεί στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, στις
12 Απριλίου 2018.
Μετακίνηση:
 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κατά προτίμηση οι μετακινήσεις από τα νησιά προς την Αθήνα
(και αντίστροφα), καθώς και από την Αθήνα προς το Στρασβούργο θα γίνουν με
αεροπλάνο.
 Οι οδικές μετακινήσεις των μαθητών να γίνονται με λεωφορεία που πληρούν τις
προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης σχετικής
νομοθεσίας. Να υπάρχει λεωφορείο διαθέσιμο για κάθε μετακίνηση και μεταφορικό
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μέσο διαθέσιμο για περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 ΟΛΑ τα δρομολόγια, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, πρέπει να είναι
καθορισμένα, πλήρως διευκρινισμένα και να συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική
προσφορά.
 ΟΛΑ τα εισιτήρια θα πρέπει να είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων το αργότερο 10
ημέρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση, καθώς και κάθε στοιχείο σχετικά με τη
διαμονή τους.

ΕΔΡΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΕΔΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΛΕΣΒΟΣ
ΛΗΜΝΟΣ
ΧΙΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
18 μαθητές και 1 εκπαιδευτικός
1 μαθητής και 1 εκπαιδευτικός
6 μαθητές και 1 εκπαιδευτικός

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Αριθμός αγοριών (μαθητών)
Αριθμός κοριτσιών (μαθητριών)
Αριθμός συνοδών

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΗΣΙ
19
2
7
25 μαθητές και 3 συνοδοί

8
17  το ένα δωμάτιο θα πρέπει να είναι
τρίκλινο
3 (ένας ανά νησί) – 2 γυναίκες και 1
άνδρας

Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει επίσημος ξεναγός και έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου σας.
Διαμονή και Ξενοδοχείο: Η (ενδεικτική) χρονική διάρκεια της μετακίνησης θα είναι περίπου 3-4
ημέρες με 2-3 διανυκτερεύσεις, για τις οποίες πρέπει να κατατεθεί ημερήσιο πρόγραμμα των
μετακινούμενων (π.χ. ξεναγήσεις, επισκέψεις σε μουσεία, εκδηλώσεις, κ.λ.π.).
Το ξενοδοχείο θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία της πόλης και να είναι κατηγορίας 3* ή
4* (δεκτές εναλλακτικές προσφορές). Τα δωμάτια των μαθητών να είναι κατά προτίμηση δίκλινα και
όσα τρίκλινα χρειαστούν (προκειμένου να μην υπάρχει μαθητής/-τρια μόνος/ή στο δωμάτιο) και των
συνοδών εκπαιδευτικών μονόκλινα. Το ξενοδοχείο πρέπει να προσφέρει καθημερινή ημιδιατροφή
(πρωινό και δείπνο). Στην προσφορά θα υπάρχει το όνομα και η κατηγορία του ξενοδοχείου.
Ασφάλεια: Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη η
οποία να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκδρομής.
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού στην οποία θα
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα δρομολόγια εσωτερικού και εξωτερικού, οι φόροι των
αεροδρομίων, οι επίναυλοι καυσίμων, ο Φ.Π.Α. και η αποσκευή του κάθε συμμετέχοντος.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό πρακτορείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση
ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
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- Στην προσφορά και στη σύμβαση θα αναγράφεται ο όρος ότι ΟΛΑ τα εισιτήρια και ΟΛΕΣ οι κρατήσεις
των ξενοδοχείων θα είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων το αργότερο 10 ημέρες πριν την
προγραμματισμένη αναχώρηση.
- Στη σύμβαση θα αναγράφεται ο όρος ότι ουδεμία προσαύξηση δε μπορεί να γίνει εκ των υστέρων στα
συμφωνηθέντα ποσά. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η επιβολή οικονομικής επιβάρυνσης στους
συμμετέχοντες για οποιαδήποτε αλλαγή μη οφειλόμενη σε υπαιτιότητα των συμμετεχόντων.
- Προσφορές οι οποίες θα φτάσουν μετά το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας δε θα γίνονται
δεκτές. Για τον λόγο αυτόν, οι προσφορές θα πρέπει να σταλούν κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να
μπορεί να επιβεβαιωθεί η ημερομηνία και ώρα παραλαβής.
- Όροι και προϋποθέσεις που θέτει το ίδιο το πρακτορείο ή οι αεροπορικές/ακτοπλοϊκές εταιρείες με τις
οποίες αυτό συνεργάζεται για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης αποστολής (π.χ. προκαταβολές, κ.α.) θα
πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται με σαφήνεια εντός της προσφοράς και της σύμβασης.
- Η απόφαση επιλογής πρακτορείου γίνεται από τους άμεσα ενδιαφερόμενους (γονείς-κηδεμόνες και
συνοδούς) και όχι από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Για πρακτικούς λόγους, η
συνεδρίαση για την επιλογή θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και μέσω τηλεδιάσκεψης ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας για τα λοιπά
νησιά. Δε θα ληφθούν υπόψη ανοιχτές ή προφορικές προσφορές/προτάσεις, ούτε μπορούν να τεθούν
υπόψη της Επιτροπής Επιλογής.
Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου
Ο Περιφερειακός Δ/ντής
Π. & Δ. Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

Αριστείδης Καλάργαλης
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