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Προκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ 
Πολυήμερησ εκπαιδευτικήσ εκδρομήσ των μαθητών τησ Γ’ Σάξησ 

1ου ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ  

Σηλ. 2552029407 

ΠΡΟ: Σαξιδιωτικά Γραφεία 

Ορεςτιάδα 14/11/2018 

Θζμα: Προςφορά για 4ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή. 

Σασ παρακαλοφμε να μασ χορθγιςετε κλειςτι προςφορά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ          

Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/6-3-2017 τ.Βϋ), για τθν τετραήμερηεκπαιδευτικι εκδρομι που κα 

πραγματοποιθκεί από  11/04/2019 ζωσ 14/04/2019. 

Ημερομθνία λιξθσ των προςφορϊν είναι θ  Σετάρτη 21/11/2018 ςτισ 13:00. 

Σόποσ προοριςμοφ: ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΠΡΕΒΕΗΑ 

Αριθμόσ ςυμμετεχόντων μαθητϊν : 54  

Αριθμόσ ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν : 5    (4  Εκπαιδευτικοί και 1 εκπρόςωποσ του ςυλλόγου 

Γονζων και κηδεμόνων)       

Μεταφορικά Μζςα: Ζνα (1) λεωφορείο 60 θζςεων  (Τπερυψωμζνα πολυτελή διακζςιμα κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια και για όλεσ τισ μετακινιςεισ). 

Κατηγορία καταλφματοσ: Ξενοδοχεία ελάχιςτο 4* ή 5* (ονομαςτικά ςε κάθε πόλη και με 

ηλεκτρονική τουσ διεφθυνςη), με πρωινό και ημιδιατροφή (δείπνο) 

Δωμάτια: Δίκλινα ή τρίκλινα για τουσ μαθητζσ και πζντε (5)  μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ. 

Περίληψη του Προγράμματοσ τησ εκπαιδευτικήσ επίςκεψησ: 

Ενδεικτικά:  

 

1ο ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΟΡΔΣΙΑΓΑ 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4/ήμεπερ ΔΚΓΡΟΜΖ Β ΣΑΞΖ : ΓΗΑΝΝΔΝΑ-ΠΡΔΒΔΕΑ   

(11/04/2019 έως 14/04/2019) 

 

1η μέρα 

 

ΟΡΔΣΗΑΓΑ-ΠΡΔΒΔΕΑ (διανςκηέπεςζε) 

 

    • Ανασώπεζε από Νέα Οπεζηιάδα ζηιρ 6:00΄. 

    • Γεύμα. 

    • Δπίζκετε ζηο μοςζείο κέπινυν ομοιυμάηυν ζηα Γιάννενα. 

    • Γείπνο-Γιανςκηέπεςζε. 
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2η μέρα ΠΡΔΒΔΕΑ  διανςκηέπεςζε 

 

    • Ανασώπεζε από Ππέβεδα.  

    • Απσαιολογικόρ σώπορ Νικόπολερ 

    • Εάλογγο. 

    • Δπίζκετε ζηεν Πάπγα. 

    • Δπίζκετε ζηε Λεςκάδα 

    • Γείπνο-Γιανςκηέπεςζε. 

 

3η μέρα ΠΡΔΒΔΕΑ-ΓΙΑΝΝΔΝΑ (διανσκηέρεσζη) 

 

    • Ανασώπεζε από Ππέβεδα. 

    • Δπίζκετε ζηεν Άπηα (γεθύπι, Αγία Θεοδώπα) 

    • Γεύμα.  

    • Γιανςκηέπεςζε.  

 

4η μέρα ΓΙΑΝΝΔΝΑ-ΟΡΔΣΙΑΓΑ 

 

    • Ανασώπεζε 

    • ηάζε ζηο Μέηζοβο-Γεύμα. 

    • ηάζε ζηε Θεζζαλονίκε. 

    • Άθιξε ζηεν Οπεζηιάδα πεπίπος ζηιρ 10:00΄. 

 

Στθν προςφορά ςασ πρζπει οπωςδιποτε να περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

 Πλήρεσ και αναλυτικό πρόγραμμα των μετακινιςεων και ξεναγιςεων για κάκε μζρα εκδρομισ. 
(Με δυνατότθτα μικρϊν τροποποιιςεων από τον αρχθγό τθσ εκδρομισ με ςκοπό τθν επίτευξθ 
των εκπαιδευτικϊν-ψυχαγωγικϊν ςτόχων τθσ εκδρομισ. 

 Αμοιβι ξεναγϊν. 

 Όποιεσ επιμζρουσ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ κατά τθ μετακίνθςθ και διαμονι. 

 Ομαδικι-ονομαςτικι αςφάλιςθ των μακθτϊν και των ςυνοδϊν και ιατροφαρμακευτικι-
νοςοκομειακι περίκαλψθ για κάκε μακθτι, ςυνοδό. 

 Αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ των μακθτϊν και ςυνοδϊν. 

 Μαηί με τθν κλειςτι προςφορά κα κατατεκεί και υπεφκυνθ διλωςθ για φπαρξθ ειδικοφ 
ςιματοσ λειτουργίασ το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 

 Μετά το πζρασ τθσ εκδρομισ να δοκοφν αποδείξεισ πλθρωμισ ςτον κάκε γονζα χωριςτά. 

 Για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ ηθτείται θ ςυνολική τιμή τησ εκδρομήσ (ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Φ.Π.Α.), αλλά και η επιβάρυνςη ανά μαθητή. 

 Ο διαγωνιςμόσ δεν είναι αποκλειςτικά μειοδοτικόσ. Θα λθφκεί υπόψθ θ ςαφινεια και θ 
αναλυτικι περιγραφι τθσ κάκε προςφοράσ, θ εναρμόνιςι τθσ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
προκιρυξθσ και θ άριςτθ ςυνεργαςία με τα ςχολεία και θ εμπειρία του ταξιδιωτικοφ γραφείου 
ςε πολυιμερεσ εκδρομζσ. 
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