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ΠΡΟΣ:
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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς για την
τριήμερη μετακίνηση/ εκδρομή συνοδών και μαθητών της Β’ Τάξης Λυκείου του
Ελληνικού Γυμνασίου Λυκείου Μπίλεφελντ στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) στο πλαίσιο
προγραμμάτων Διεθνών Οργανισμών (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) σύμφωνα με το άρθρο 5
παρ. 1, εδάφιο δ.
Η Διεύθυνση του Ελληνικού Γυμνασίου - Λυκείου Μπίλεφελντ καλούν τους τουριστικούς
πράκτορες που ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, να υποβάλλουν
στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου μέχρι και την Πέμπτη 23.1.2020 και ώρα 12:00
προσφορές σε έντυπη (κλειστό φάκελο) ή ηλεκτρονική(E-Mail) μορφή για τη διοργάνωση
της τριήμερης εκδρομής των μαθητών/τριών της Β’ Λυκείου του σχολείου στις Βρυξέλλες
(Βέλγιο).
Πιο συγκεκριμένα:
Χρονική περίοδος: 12.03.2020 έως 22.03.2020
Διάρκεια: 2 διανυκτερεύσεις
Συμμετέχοντες: 18 μαθητές/τριες και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί
Μεταφορά: α) σιδηροδρομικώς, με ICE, από Μπίλεφελντ προς Βρυξέλλες. Διαμονή: σε
2κλινα, 3κλινα ή 4κλινα δωμάτια για τους/τις μαθητές/τριες, 2 μονόκλινα (ή 1 δίκλινο) για
τους συνοδούς εκπαιδευτικούς σε ξενοδοχείο στο κέντρο ή κοντά στο κέντρο της πόλης των
Βρυξελλών. Διατροφή: πρωινό στο ξενοδοχείο.
Πρόγραμμα: το τελικό πρόγραμμα θα καταρτιστεί με το ταξιδιωτικό γραφείο μετά την
υπογραφή του συμβολαίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε :
1η μέρα : αναχώρηση το πρωί από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Μπίλεφελντ με
προορισμό τις Βρυξέλλες, άφιξη στις Βρυξέλλες και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, περιήγηση
στην πόλη και στα αξιοθέατα του κέντρου, δείπνο και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
2η μέρα : Πρωινό - επίσκεψη και ξενάγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ημικύκλιο),
συζήτηση με την ευρωβουλευτή Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου για τους ευρωπαϊκούς

θεσμούς και τη λειτουργία του, επίσκεψη στο Parlamentarium, όπου οι μαθητές και οι
μαθήτριες θα πληροφορηθούν με διαδραστικό τρόπο βασικά ζητήματα που αφορούν τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της και τέλος επίσκεψη στο Σπίτι
Ευρωπαϊκής Ιστορίας, όπου τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα –και μέσω εκπαιδευτικών
προγραμμάτων- να γνωρίσουν πτυχές της ευρωπαϊκής ιστορίας – Σύντομη περιήγηση στην
πόλη, γεύμα και επιστροφής το ξενοδοχείο. Οι μετακινήσεις στην πόλη των Βρυξελλών θα
γίνονται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (τραμ, λεωφορείο, μετρό) και για τις κοντινές
αποστάσεις με τα πόδια.
3η μέρα : πρωινό, περιήγηση στην πόλη και αναχώρηση αργά το μεσημέρι από το
σιδηροδρομικό σταθμό των Βρυξελλών για το Μπίλεφελντ - αργά το απόγευμα άφιξη στον
κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Μπίλεφελντ.
Στην προσφορά πρέπει να περιλαμβάνονται αναλυτικά τα παρακάτω:
1. Η τελική συνολική τιμή μετά των φόρων (εισιτήρια, μετακινήσεις, διαμονή,
διατροφή, είσοδος σε χώρους ενδιαφέροντος κλπ)
2. Το κόστος ανά μαθητή/τρια
3. Το ξενοδοχείο: όνομα, κατηγορία, αριθμός δωματίων και κλινών, παρεχόμενες
υπηρεσίες
4. Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση για μαθητές και συνοδούς (και για ασθένεια ή
ατύχημα)
5. Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης του διοργανωτή
6. Δέσμευση καταβολής τυχόν εγγύησης στο ξενοδοχείο
7. Το ταξιδιωτικό πρακτορείο να κατέχει το ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ
8. Πρόβλεψη διακανονισμού με αρχική προκαταβολή, δόσεις, εξόφληση μετά την
επιστροφή και ονομαστικές ατομικές αποδείξεις ανά μαθητή
9. Προτεινόμενο πρόγραμμα ξεναγήσεων, επισκέψεων, δραστηριοτήτων, στις
Βρυξέλλες.
10. Επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω
ανωτέρας βίας.
11. Την κάλυψη του κόστους των 2 συνοδών εκπαιδευτικών με την δωρεάν συμμετοχή
τους.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες προς την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/Β/
6-3-2017). Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές.
Οι προσφορές θα ανοιχτούν ταυτόχρονα την επόμενη μέρα (09:00 το πρωί) Παρασκευή
24.1.2020. Η αρμόδια επιτροπή του σχολείου θα αποφασίσει με ποιοτικά και οικονομικά
κριτήρια και ο ανάδοχος θα ειδοποιηθεί από τον Διευθυντή του σχολείου, εφόσον με την
τιμή που θα προκύψει, εξασφαλιστεί ο απαραίτητος από το νόμο αριθμός μαθητών για την
πραγματοποίηση της εκδρομής.
Ο Αναπλ. Διευθυντής Γυμν. Λυκείου
Μπίλεφελντ

Γκοτσόπουλος Νεκτάριος

