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ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ 
                                                                                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-11-2018 

                                                             ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 303 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

 

1. α) ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ 

    β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 2323031286 

    γ) ΦΑΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 2323032462 

    δ) EMAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: mail@gym-n-petrits.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ: 5 (4 διανυκτερεύσεις)  

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 20-02-2019 έως 24-02-2019 

5. α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   

    ΜΑΘΗΤΩΝ: 

11 µαθητές του Γυµνασίου Νέου Πετριτσίου  

 

    β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ    

    ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 
2 

6. α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ: 

Τεσσάρων αστέρων µε πρωινό σε µπουφέ 

∆ύο µονόκλινα για τους καθηγητές και 4 δίκλινα 

και 1 τρίκλινο για τους µαθητές. 

ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΤΟΥ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

    β) ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΕΝΤΡΟ ή ΟΧΙ): ΚΕΝΤΡΟ 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: 

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ (Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη 

µέχρι ώρα 12:00 της 20-2-2019 και από 

Βρυξέλλες, µετά από ώρα 15:00 της 24-2-2019) 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

• Πραγµατοποίηση ηµερήσιας εκδροµής – 

ξενάγησης στο Μπρυζ- Γάνδη - Βατερλώ 

• Αρχηγός εκδροµής  – ξεναγός για τις 

επισκέψεις σε αξιοθέατα στις Βρυξέλλες, στο 

Μπρυζ, Γάνδη – Βατερλώ. 

• Για τις εκεί µετακινήσεις: 

1. Με µέσα µαζικής µεταφοράς  

2. Με λεωφορείο του γραφείου 

(Να δοθεί ξεχωριστή προσφορά για κάθε 

περίπτωση 1ή 2) 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ   

    ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: 
ΝΑΙ (Υποχρεωτικό) 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: - ΟΧΙ 

11. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    

      ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ   

      ΣΧΟΛΕΙΟ: 
07-12-2018 (12:00) Αποστολή µε e-mail 



12. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ    

      (ΝΑΙ ή ΟΧΙ): 

ΝΑΙ: 

• Η αποζηµίωση του αρχηγού-ξεναγού 

γραφείου 

• Το τέλος διαµονής στο ξενοδοχείο, όπως 

υπολογίζεται κατά άτοµο 

• Την είσοδο σε αξιοθέατα 

• Όλα τα έξοδα πλην ενδεχόµενης εξόδου 

για διασκέδαση 

  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Το 1/3 του ποσού µε την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού. Το 

άλλο 1/3 του ποσού µια εβδοµάδα πριν την αναχώρηση και το τελευταίο 1/3 του ποσού αµέσως 

µετά την επιστροφή. Ως ρήτρα µη τήρησης οποιουδήποτε όρου του συµβολαίου ορίζεται η 

τελευταία δόση. 

 

Να υποβληθούν ξεχωριστές προσφορές για τις περιπτώσεις 1 και 2 της 

παραγράφου 8 και θα επιλεγεί η καταλληλότερη. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 

1
η
 µέρα: Αναχώρηση από το αεροδρόµιο Μακεδονία, πριν το µεσηµέρι, άφιξη στο αεροδρόµιο 

Βρυξελλών, µεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, προαιρετική απογευµατινή 

έξοδος, επιστροφή στο ξενοδοχείο, κατάκλιση 

2
η
 µέρα: πρωινό, επίσκεψη - ξενάγηση στο ευρωκοινοβούλιο, µεσηµεριανό, προαιρετική 

απογευµατινή έξοδος, επιστροφή στο ξενοδοχείο, κατάκλιση 

3
η
 µέρα: πρωινό στο ξενοδοχείο, ηµερήσια εκδροµή σε Βατερλώ,  Γάνδη – Μπρυζ, επιστροφή στο 

ξενοδοχείο αργά το απόγευµα, ξεκούραση κατάκλιση. 

4
η
 µέρα: πρωινό στο ξενοδοχείο, επίσκεψη σε αξιοθέατα στις Βρυξέλλες, επιστροφή αργά το 

απόγευµα στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και κατάκλιση 

5
η
 µέρα: πρωινό στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος και µετάβαση στο αεροδρόµιο Βρυξελλών για 

επιστροφή στην Ελλάδα και στο αεροδρόµιο Μακεδονία. 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

1. Λόγω καιρικών συνθηκών µπορεί να γίνουν τροποποιήσεις στο πρόγραµµα των ηµερών 

µετά από συνεννόηση µε τον αρχηγό της εκδροµής. 

2. Ο αρχηγός της εκδροµής να είναι ελληνόφωνος. 

3. Κατά την υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη να αναγράφεται το όνοµα, η 

κατηγορία του ξενοδοχείου και η αεροπορική εταιρία µαζί µε τις ώρες πτήσεις. Σε 

περίπτωση ακυρώσεων των αεροπορικών πτήσεων, είναι υποχρεωµένο το πρακτορείο να 

προβεί σε κάθε ενέργεια για την διασφάλιση της φιλοξενίας µαθητών και συνοδών 

καθηγητών και άµεσης προώθησης στον προορισµό. 

4. ∆εν θα γίνει αποδεκτή καµιά αλλαγή ξενοδοχείου πλην του αναγραφόµενου στην 

προσφορά, παρά µόνο για λόγους ανωτέρας βίας. 

5. Η διαµονή των συνοδών καθηγητών στο ξενοδοχείο να είναι δωρεάν. 

6. Να αναγράφεται το τελικό ποσό ανά µαθητή στην προσφορά. 

7. Να δοθούν ονοµαστικές αποδείξεις εξόφλησης στους γονείς των παιδιών µετά την 

οριστική εξόφληση. 

8. Στο συνολικό κόστος ανά µαθητή να συνυπολογιστούν όλες οι υπηρεσίες που ζητήθηκαν, 

ώστε να µην απαιτηθεί άλλο ποσό κατά την παραµονή στις Βρυξέλλες από τους µαθητές, 

πλην των προσωπικών τους εξόδων και των ενδεχοµένων εξόδων για την προαιρετική τους 

διασκέδαση. 

 

Η ∆ιευθύντρια 

 

                     Παπαβασιλείου Ευθυµία 

 



 




