
   

 

 
         Ηράκλειο  06/02/2020  

         Αρ. Πρωτ.:  28 

 
 

Ταχυδρομική Διεύθυνση      : Ι. Κορνάρου  Εσταυρωμένος, Ηράκλειο      Προς: Δ/νση Β/θμιας  Ν. Ηρακλείου      
Ταχυδρομικός Κώδικας       :  714 10                                                                                                                

Πληροφορίες : Πολυχρονάκη Μαρία  

Τηλέφωνο : 2810 260 663,2810-252298 

Fax : 2810 252 298        
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : mail@gym-peir-irakl.ira.sch.gr 

Διαδικτυακή Διεύθυνση : http://gym-peir-irakl.ira.sch.gr 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                     ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  ΣTΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

 
     Η Διευθύντρια του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου, προκηρύσσει, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθ. Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06.03.2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ για τις 

εκδρομές-μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα Ταξιδιωτικά Γραφεία  για τη διοργάνωση  

εκπαιδευτικής επίσκεψης τμήματος μαθητών του σχολείου στην έδρα του Ευρωκοινοβουλίου 

στις Βρυξέλλες, την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020. 

 

  Στην εκπαιδευτική επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 22 - 25 Μαρτίου 

2020, προβλέπεται να συμμετάσχουν περίπου 30 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές.  

 

Η προσφορά για τις Βρυξέλλες θα πρέπει να περιέχει και εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

 

 Μετάβαση αεροπορικώς από το Ηράκλειο στις Βρυξέλλες  μετ’ επιστροφής.  

 Μεταφορά στην έδρα του Ευρωκοινοβουλίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα.  

 Επίσκεψη στα κυριότερα ιστορικά - πολιτιστικά μνημεία της περιοχής 

 Ημερήσια εκδρομή στην Μπρυζ και στη Γάνδη 

 Ελληνόφωνο ξεναγό όπου κρίνεται απαραίτητο (π.χ στην περιήγηση της πόλης) 

 Ιατρό από το τουριστικό γραφείο που θα συνοδεύσει τους μαθητές από Ηράκλειο σε 

Ηράκλειο με  παροχή ιατρικής φροντίδας  και φαρμακευτικής περίθαλψης σε όλη τη 

διάρκεια της  εκπαιδευτικής επίσκεψης. 

 Τρεις (3) διανυκτερεύσεις με πρωινό (και εναλλακτική προσφορά με ημιδιατροφή) σε 

ξενοδοχείο  3 ή 4 αστέρων εντός πόλης. Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η κατηγορία και 

το όνομα των  ξενοδοχείων. 

 Τα δωμάτια του ξενοδοχείου πρέπει να είναι τρίκλινα ή δίκλινα για τους μαθητές και 

μονόκλινα για τους συνοδούς- καθηγητές 

 

Επίσης η προσφορά πρέπει να περιέχει και εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

1. Τουριστικό λεωφορείο που θα είναι στην αποκλειστική διάθεση των μαθητών για όλες 

τις μετακινήσεις και τις βραδινές εξόδους κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, από την άφιξη 

στο αεροδρόμιο προορισμού και μέχρι την μετάβαση στο αεροδρόμιο αναχώρησης για 

την επιστροφή στο Ηράκλειο. Το λεωφορείο πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες 

από τη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική 

άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, κλιματισμό, κλπ). Επίσης πρέπει να 

πληρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών (ζώνες 

ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί). 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Κ’ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

http://gym-peir-irakl.ira.sch.gr/


2. Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή (Συμβόλαιο “Ασφάλεια 

Αστικής Ευθύνης (Tour Operator)” του ιδίου διοργανωτή και όχι άλλου τουριστικού 

γραφείου), το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία  

καθώς και πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή 

συνοδού καθηγητή και μεταφορά του αεροπορικώς εάν παραστεί ανάγκη. 

3. Την αποδοχή από το Γραφείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του 

συμβολαίου από τη μεριά του (κατάθεση εγγυητικής επιστολής με ποσό που θα 

καθορίσει το σχολείο). 

4. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή λόγω 

ανωτέρας βίας (κακοκαιρία, εκλογές, απεργίες, κλπ). 

5. Παροχή απόδειξης σε κάθε μαθητή χωριστά στην εξόφληση της εκδρομής. 

 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται το συνολικό κόστος της εκδρομής, καθώς και το κόστος 

ανά μαθητή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

 

ΣΗΜ.: Κάθε οικονομική προσφορά θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει                  

             επιβεβαίωση   διαθεσιμότητας  αεροπορικών εισιτηρίων   και   επιβεβαίωση    

             κράτησης ξενοδοχείων. 

 

Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα και 

υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας (το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε 

ισχύ) καθώς και φωτοαντίγραφο του ειδικού  σήματος λειτουργίας.  Στο φάκελο της προσφοράς 

πρέπει να περιέχεται CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους (όχι 

ηλεκτρονικά) μέχρι την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 στο γραφείο της 

Διεύθυνσης του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει 

από την αρμόδια επιτροπή την ίδια ημέρα στις 14:15 μ.μ. για την επιλογή αυτής που θα κριθεί 

ως η πλέον σύμφωνη με όλες τις παραπάνω  προϋποθέσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και που θα κριθεί η πλέον οικονομικά συμφέρουσα.  

 

                                                                

 

 

  Η Διευθύντρια του Π.Γ.Η 

 

 

                                                           Μαρία Πολυχρονάκη 


