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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 5/ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Ο Διευθυντής του  ΓΕΛ Βασιλικού προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος για τη διοργάνωση 5/ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στο Πανεπιστή-
μιο του Ρότερνταμ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις  Βρυξέλλες και
απευθύνεται στα τουριστικά γραφεία που θα επιθυμούσαν να καταθέσουν προ-
σφορές. 

Στην  εκπαιδευτική εκδρομή, που θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις
22 Μαρτίου 2020, προβλέπεται να συμμετάσχουν 37-42 μαθητές και 4 συνοδοί
καθηγητές.
 Το  πρόγραμμα της  εκδρομής ορίζεται ως εξής:

Τετάρτη  18/03/2020:  Αναχώρηση  από  το  ΓΕΛ  Βασιλικού με  λεωφορείο
προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μετάβαση αεροπορικώς στις
Βρυξέλλες. Ξενάγηση στην πόλη Ναμύρ και πραγματοποίηση εκπαιδευτι-
κού  προγράμματος  στο  Μουσείο Μουσικών Οργάνων στις  Βρυξέλλες.
Διανυκτέρευση.
Πέμπτη 19/03/2020: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα Πανεπιστήμια στην Ευ-
ρώπη» στο  Πανεπιστήμιο  του  Ρότερνταμ.  Επιστροφή στις  Βρυξέλλες.
Διανυκτέρευση. 
Παρασκευή 20/03/2020: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Parlamentarium στις Βρυξέλλες. Διανυκτέρευση.
Σάββατο 21/03/2020: Ξενάγηση και εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μελέτη της
ιστορίας της Ευρώπης μέσα από την ιστορία των μεσαιωνικών πόλεων της
Γάνδης και της Μπριζ». Επιστροφή στις Βρυξέλλες. Διανυκτέρευση.
Κυριακή 22/03/2020: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Μουσείο «Το σπίτι της
Ευρώπης» στις  Βρυξέλλες.  Αναχώρηση  από  Βρυξέλλες  με  λεωφορείο
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προς το αεροδρόμιο και μετάβαση αεροπορικώς στην Αθήνα. Μετάβαση με
λεωφορείο στο ΓΕΛ Βασιλικού.

Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

1. Μετάβαση με λεωφορείο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος  και επι-
στροφή στο ΓΕΛ Βασιλικού για μαθητές και συνοδούς με τουριστικό λεωφορείο
(όχι  διώροφο) (ελεγμένο από το ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος,
επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματι-
ζόμενα κλπ.), το οποίο να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη με-
τακίνηση μαθητών (ζώνες ασφάλειας, έμπειροι οδηγοί κλπ.).
2. Διαμονή σε ξενοδοχείο (4 διανυκτερεύσεις στις Βρυξέλλες) τριών (3) ή
τεσσάρων (4) αστέρων με πρωινό, σε δωμάτια (δίκλινα ή τρίκλινα) για τους μα-
θητές  και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

Απαραίτητη  η  επιβεβαίωση  της  κράτησης  δωματίων  στα
προτεινόμενα ξενοδοχεία μέσω e-mail.

3. Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Βρυξέλλες (πρωϊνή πτήση)  και  Βρυξέλ-
λες-Αθήνα (απογευματινή πτήση). Κατά προτίμηση Aegean Airlines 

 Απαραίτητη η επιβεβαίωση της αεροπορικής εταιρίας μέσω e-mail.
4. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νο-
μοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήμα-
τος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.
5. Αποδοχή από μέρους του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση
αθέτησης των όρων του συμβολαίου (εγγυητική επιστολή), με ποσό που θα κα-
θοριστεί από το Σχολείο.
6. Συνοδός-Ξεναγός καθόλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης.
7. Η εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος μονάδας επισκέψεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνδιοργανώνεται
με το 4ο ΓΕΛ Χαλκίδας, το οποίο έχει εκδώσει ξεχωριστή και ανάλογη
πρόσκληση ενδιαφέροντος. 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η  τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ
της εκδρομής αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά, με ειδική αναφο-
ρά για πιθανότητα μειωμένης τιμής σε μαθητές πολύτεκνων οικογενειών, ανέρ-
γων και γενικότερα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Με την προσφορά θα κα-
τατεθεί απαραίτητα από το ταξιδιωτικό γραφείο και υπεύθυνη δήλωση κατοχής
του ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού γραφείου, το οποίο πρέπει να βρί-
σκεται σε ισχύ. 

Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός δεν είναι απαραίτητα μειοδοτικός και θα
συνεκτιμηθούν η τιμή και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών.



Παρακαλούμε, εάν το κρίνεται σκόπιμο, να μας αποστείλετε οποιαδήποτε
άλλη πρόταση για το ίδιο χρονικό διάστημα που πιστεύετε ότι θα εξασφάλιζε
παροχές καλύτερης ποιότητας ή τιμής.  

Τα  ενδιαφερόμενα  πρακτορεία  καλούνται  να  υποβάλουν  σε  κλειστούς
φακέλους στη Διεύθυνση του Σχολείου σφραγισμένες προσφορές, το αργότε-
ρο μέχρι τη Δευτέρα 21/10/2019 και ώρα 12:00. Θα πρέπει να περιγράφονται
αναλυτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες και να είναι σύμφωνες με τη σχετική
νομοθεσία. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτρο-
πή τη Δευτέρα 21/10/2019    και ώρα 12:30 στο Γραφείο του Διευθυντή του
ΓΕΛ Βασιλικού. 
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