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Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Τάξης 

2
ου

 ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                     

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ 

2
ο
  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

   -------------------------------------------                                        
Ταχ.Δ/νση  :  Ζαρίφη   7                                 Ορεστιάδα 28/12/2018 

682 00 – Ορεστιάδα 

Τηλέφωνο   : 25520- 29408                   

FAX         :    25520- 81904 

ΠΡΟΣ: Ταξιδιωτικά Γραφεία 

Θέμα: Προσφορά για 7ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή. 

 
Σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε κλειστή προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 

γ΄, παρ.6, αρ.14 του Ν.2672/119(Α΄290), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την επταήμερη 

εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποιηθεί από 03/03/2019 έως 09/03/2019. 

Ημερομηνία λήξης των προσφορών είναι η  Πέμπτη, 10/01/2019 στις 13:00. 

Τόπος προορισμού: Σερβία – Κροατία – Σλοβενία 

Χρονικό διάστημα διεξαγωγής εκδρομής: Κυριακή 03 Μαρτίου 2019 έως Σάββατο 9 Μαρτίου 

2019 

Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών : 56-58 

Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών :4 (3 +1 αρχηγός)      

Μεταφορικό Μέσο:  

Ένα (01) λεωφορείο  (Υπερυψωμένο πολυτελές διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια και για όλες τις 

μετακινήσεις). 

Λοιπές υπηρεσίες: 

 Έμπειρος ξεναγός σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

 Πεπειραμένος συνοδός του ταξιδιωτικού γραφείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

 Υποχρεωτική παρουσία δεύτερου οδηγού. 

 
Κατηγορία καταλύματος: Ξενοδοχεία 4* ή 5* (ονομαστικά σε κάθε πόλη και με την ηλεκτρονική τους 

διεύθυνση), με πρωινό και δείπνο για έξι διανυκτερεύσεις στις πόλεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

Δωμάτια: Δίκλινα ή τρίκλινα για τους μαθητές και τέσσερα (4)  μονόκλινα για τους συνοδούς. Τα 

δωμάτια των μαθητών να βρίσκονται σε μια πτέρυγα ή όροφο. Η διασπορά μαθητών και συνοδών σε 

διαφορετικούς ορόφους/πτέρυγες ξενοδοχείου δεν είναι επιθυμητή. 

Περίληψη του Προγράμματος της πολυήμερης εκδρομής: 
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Ενδεικτικά:  

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ . Σερβία – Κροατία – Σλοβενία  

1η ημέρα: ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  

Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου: 07.00 

Μέσω Βουλγαρίας άφιξη στο  Βελιγράδι.  

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο/Δείπνο. Διανυκτέρευση 

 

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (περιήγηση στην πόλη) - ΖΑΓΚΡΕΜΠ  

Πρόγευμα & ξενάγηση στο Βελιγράδι: Επίσκεψη στο φρούριο Καλεμέγκνταν και στον Πύργο 

Nebosja, στο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica στην πλατεία Δημοκρατίας με το Εθνικό Θέατρο, 

στον Άγιο Σάββα, στο μουσείο Τέσλα και στον πεζόδρομο της οδού Κνεζ. Το απόγευμα αναχώρηση 

για το Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο/Δείπνο. Διανυκτέρευση 

 

3η ημέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΤΕΡΓΕΣΤΗ - ΚΟΠΕΡ - ΠΟΡΤΟΡΟΖ  

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Τεργέστη. Άφιξη και η περιήγησή στην ελληνική εκκλησία της 

Τεργέστης, τον Άγιο Νικόλαο, το Canal Grande, το ναό του Αγίου Αντωνίου, τον Ναό του Αγίου 

Σπυρίδωνα και της Αγίας Τριάδος, κάστρο Μιραμάρε . Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το 

Κόπερ της Σλοβενίας. Ελεύθερος χρόνος και επίσκεψη στο Πορτορόζ. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο/Δείπνο. Διανυκτέρευση 

 

4η ημέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΪΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ - ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ  

Πρόγευμα και αναχώρηση για τα σπήλαια Ποστόινα και τη Λίμνη Μπλεντ με το κάστρο του Μπλεντ. 

Περιήγηση στη Λιουμπλιάνα, στο παλαιό Δημαρχείο και τον Καθεδρικό Ναό. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο/Δείπνο. Διανυκτέρευση 

 

5η ημέρα : ΖΑΓΚΡΕΜΠ  
Πρόγευμα και περιήγηση στα τρία τμήματα του Ζάγκρεμπ: τα δύο παλαιότερα τμήματα (Κάπτολ και 

Γκόρνι Γκραντ) που βρίσκονται στο ψηλότερο σημείο κι από την Ντόνις Γκραντ (“Κάτω Πόλη”) με 

σύγχρονες συνοικίες και βιομηχανικές περιοχές. Ξενάγηση στο Ζάγκρεμπ, στον Άγιο Μάρκο, στο 

Μουσείο αποτυχημένων σχέσεων, Μουσείο Ψευδαισθήσεων στον Καθεδρικό Ναό, το Μουσείο 

Μιμάρα, και το Εθνικό Θέατρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο/Δείπνο. Διανυκτέρευση 

 

6η ημέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ  

Πρόγευμα. Αναχώρηση για τη Νις. Περιήγηση στην πόλη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο/Δείπνο. Διανυκτέρευση 

 

 

7η ημέρα: ΝΙΣ – ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  

Πρόγευμα. Επιστροφή στην Ορεστιάδα μέσω διέλευσης των συνόρων και κάνοντας τις απαραίτητες 

στάσεις σε Σόφια και Φιλιππούπολη. 

 

 Άφιξη στην Ορεστιάδα: 22:00 

Τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α): Να αναγραφεί η τελική τιμή με ευκρίνεια 

χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. 

Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης διοργανωτή : ΝΑΙ 

Στην προσφορά σας πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

https://www.beogradskatvrdjava.co.rs/?lang=en
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CE%B9%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CE%B9%CF%83%CE%B1
http://www.mgb.org.rs/en/visit/the-residence-of-princess-ljubica
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 Πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα των μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε μέρα 

εκδρομής. (Με δυνατότητα μικρών τροποποιήσεων από τον αρχηγό της εκδρομής με σκοπό την 

επίτευξη των εκπαιδευτικών-ψυχαγωγικών στόχων της εκδρομής). 

 Στοιχεία οδικών μετακινήσεων (με αναλυτικά στοιχεία οχημάτων και οδηγών, σύμφωνα με 

τις οδηγίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ). 

 Αμοιβή ξεναγών. 

 Όποιες επιμέρους φορολογικές επιβαρύνσεις κατά τη μετακίνηση και διαμονή. 

 Πεπειραμένος συνοδός του γραφείου. 

 Ομαδική-ονομαστική ασφάλιση των μαθητών και των συνοδών και ιατροφαρμακευτική-

νοσοκομειακή περίθαλψη για κάθε μαθητή, συνοδό. 

 Ασφάλιση αστικής ευθύνης των μαθητών και συνοδών. 

 Μαζί με την κλειστή προσφορά θα κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση για ύπαρξη ειδικού 

σήματος λειτουργίας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ. 

 Μετά το πέρας της εκδρομής να δοθούν αποδείξεις πληρωμής σε κάθε γονέα χωριστά. 

 Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η συνολική τιμή της εκδρομής (συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.), αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή. 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 Ο διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η σαφήνεια και η 

αναλυτική περιγραφή της κάθε προσφοράς, η εναρμόνισή της με τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης, η άριστη συνεργασία με τα σχολεία και η εμπειρία του ταξιδιωτικού γραφείου σε 

πολυήμερες εκδρομές. 

 

 Η αξιολόγηση και επιλογή της προσφοράς θα γίνει από Επιτροπή, αποτελούμενη από τη 

Δ/ντρια του 2
ου

 ΓΕΛ Ορεστιάδας, τους συνοδούς εκπαιδευτικούς, έναν εκπρόσωπο του συλλόγου των 

γονέων και κηδεμόνων και έναν εκπρόσωπο των μαθητών. 

 

 Η σύμβαση μεταξύ  του σχολείου και του διοργανωτή θα υπογραφεί σύμφωνα με το υπόδειγμα 

της ΗΑΤΤΑ. 

 

 Μαζί με την κατάθεση της έντυπης προσφοράς πρέπει να κατατεθεί και CDROM με την 

προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή pdf ή word, ώστε να καταστεί ευκολότερη η ανάρτησή της στο 

διαδίκτυο. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, απορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διευθύντρια  

2
ου

 ΓΕΛ Ορεστιάδας. 

 

Η μη πληρότητα του κλειστού φακέλου προσφοράς και η μη έγκαιρη άφιξή του την προκαθορισμένη 

ώρα και ημερομηνία (ώρα 13:00, 10/01/2019) κατά την οποία θα γίνει η αποσφράγιση των 

προσφορών), θα αποτελέσει αιτία απόρριψης αναδόχου. 

 

Από το συνολικό ποσό κόστους της εκδρομής, το 20% θα παρακρατηθεί ως εγγύηση ακριβούς 

εκτέλεσης της εκδρομής και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή των μαθητών. 

 

Η Δ/ντρια 

Ζαβαλιάρη Θωμαΐς 

ΠΕ 02 (Φιλόλογος) 

     Υπ.Διδάκτωρ Δ.Π.Θ 
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