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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 26 /11/2018 

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    ή   10/03/2019  έως 16/03/2019. 

 

Ημερομηνία λήξης των προσφορών είναι η  Τετάρτη, 5/12/2018 στις 13:00. 

Τόπος προορισμού: Α.ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ  

Β. ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ 

Χρονικό διάστημα διεξαγωγής εκδρομής:  

 Κυριακή 03 Μαρτίου 2019 έως Σάββατο 9 Μαρτίου 2019 

ή Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 έως Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 

 

Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών : 54-56  

Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών :4 (3 +1 αρχηγός) 

 

Μετάβαση :  

Αεροπορικώς (προορισμός Α) ή Οδικώς (Προορισμός Β) 
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Μεταφορικό Μέσο:  

Προορισμός Α : Ένα (01) λεωφορείο  (Υπερυψωμένο πολυτελές διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια 

και για όλες τις μετακινήσεις) και Πτήσεις γραμμής.  

Προορισμός Β. 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: 

Ενδεικτικά:  

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Α. Βιέννη-Πράγα 

Ημέρα 1
η 

/ Κυριακή  3 ή 10  Μαρτίου 2018   

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (425 ΧΛΜ.) 

17:00   Αναχώρηση από Ορεστιάδα (2
ο
 ΓΕ.Λ)  

22:00   Άφιξη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» 

 

Ημέρα 2
η 

/ Δευτέρα  4  ή 11  Μαρτίου 2018   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ (74 ΧΛΜ.) 

09:05   Πρωινή πτήση γραμμής προς Μπρατισλάβα Σλοβακίας 

09:55   (ώρα Σλοβακίας) Άφιξη στη Μπρατισλάβα 

11:00 Άφιξη στη Βιέννη. Ξενάγηση στο Ρινγκστράσσε, στο ιστορικό κέντρο: Μουσείο Εφαρμοσμένων 

Τεχνών, Δημοτικό Πάρκο, Ιμπέριαλ, Κρατική Όπερα, Ακαδημία Καλών τεχνών, Χειμερινά Ανάκτορα, πλατεία 

Μαρίας Θηρεσίας, Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας,  Κοινοβούλιο, Δημαρχείο, 

Αυτοκρατορικό  Θέατρο, Εκκλησία του Τάματος, πλατεία Σουηδίας, Ελληνική Παροικία, Ελληνορθόδοξους 

Ναούς, Μνημείο Ρήγα, Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου.  

Δείπνο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

 

Ημέρα 3
η 

/ Τρίτη  5 ή 12   Μαρτίου 2018 - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ  

Πρωινό. Ξενάγηση στο Μπελβεντέρε, Σένμπρουν, όπερα της Βιέννης. Το απόγευμα βόλτα στο ιστορικό κέντρο. 

Δείπνο στο ξενοδοχείο. 

 

Ημέρα 4
η 

/ Τετάρτη  6  ή 13  Μαρτίου 2018  

ΒΙΕΝΝΗ – ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΩΒ (205 ΧΛΜ.) – ΠΡΑΓΑ (170 ΧΛΜ.) 
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Πρωινό. Μετάβαση από Βιέννη στο Τσέσκυ Κρούμλωβ και στη συνέχεια στην Πράγα. Δείπνο και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο.  

 

Ημέρα 5
η 

/ Πέμπτη  7  ή 14  Μαρτίου 2018 - ΠΡΑΓΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ  

Πρωινό. Ξενάγηση  στην Παλιά πόλη της Πράγας (πλατεία παλιάς πόλης, μεσαιωνικό Δημαρχείο με το 

αστρονομικό ρολόι, ναό της Παναγίας Τυν, Εβραϊκή συνοικία, γοτθικό Πύργο πυρίτιδας, Πανεπιστήμιο 

Καρόλου, Θέατρο Νόστιτς, πλατεία Βενσεσλάβ, Εθνική βιβλιοθήκη, Μέγαρο φιλαρμονικής, πέτρινη γέφυρα 

του Καρόλου). Δείπνο στο ξενοδοχείο.  

 

Ημέρα 6
η 

/ Παρασκευή  8 ή 15    Μαρτίου 2018 - ΠΡΑΓΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 

Πρωινό. Ξενάγηση σε Καστρούπολη και Κάστρο, μοναστήρι Στραχόβ, παλάτι Τσέρνιν, Λορέτο, παλάτι 

Σβαρτσενβέργκ, Αρχιεπισκοπή, Προεδρικό μέγαρο, Καθεδρικό ναό Αγ. Βίτου, ναό του Αγ.Νικολάου, σοκάκι 

αλχημιστών. Κρουαζιέρα (προαιρετική). Δείπνο στο ξενοδοχείο. 

 

Ημέρα 7
η 

/ Σάββατο  9 ή 16   Μαρτίου 2018 - ΤΑΞΙΔΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Μετά το πρωινό αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Πράγας για την πτήση της επιστροφής. 

11:45 πτήση γραμμής από Πράγα για Αθήνα με άφιξη 15:15 

17:00 πτήση γραμμής αναχώρηση για Θεσσαλονίκη με άφιξη στις 17:55 

22:00 Άφιξη στην Ορεστιάδα.  

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Β. Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη 

 

Ημέρα 1
η 

/ Κυριακή  3 ή 10  Μαρτίου 2018   

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (732 ΧΛΜ.) 

06:00   Αναχώρηση από Ορεστιάδα (2
ο
 ΓΕ.Λ) - Άφιξη το βράδυ στο Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  

 

Ημέρα 2
η 

/ Δευτέρα  4  ή 11  Μαρτίου 2018   

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ (378 ΧΛΜ.)  

Πρωινό. Με συνοδεία ξεναγού, επίσκεψη σε: Φρούριο Καλεμεγκταν, πύργο Νεμπόϊσα, εκκλησία του Αγίου, 

μνημειακό κέντρο Τίτο,  Εθνικό μουσείο, κοινοβούλιο. Δείπνο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στη 

Βουδαπέστη.  

 

Ημέρα 3
η 

/ Τρίτη  5 ή 12 Μαρτίου 2018 - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στην πόλη (Κοινοβούλιο, πλατεία Ηρώων, γέφυρα των αλυσίδων, 

εκκλησία του Αγ. Ματθαίου, πύργος Ψαράδων, λόφος Γκέλερτ). Δείπνο στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.   

Ημέρα 4
η 

/ Τετάρτη  6  ή 13  Μαρτίου 2018  

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (486 ΧΛΜ.)  

Πρωινό και αναχώρηση για Βιέννη. Ξενάγηση στο Ρινγκστράσσε και κτίρια του ιστορικού κέντρου: Μουσείο 

Εφαρμοσμένων Τεχνών, Δημοτικό Πάρκο, Ιμπέριαλ, Κρατική Όπερα, Ακαδημία Καλών τεχνών, Χειμερινά 

Ανάκτορα, πλατεία Μαρίας Θηρεσίας, Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, Κοινοβούλιο, 

Δημαρχείο, Αυτοκρατορικό  Θέατρο,  Εκκλησία του Τάματος, πλατεία Σουηδίας, Ελληνικής Παροικίας, 

Ελληνορθόδοξους Ναούς,  Μνημείο Ρήγα Φεραίου, Καθεδρικό Ναό Αγ. Στεφάνου. Επιστροφή στη 

Βουδαπέστη και δείπνο στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.   
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Ημέρα 5
η 

/ Πέμπτη  7  ή 14  Μαρτίου 2018 – ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ (70 ΧΛΜ.) 

Πρωινό και ξεκινάμε για το Εστεργκομ. Χωριό Άγιου Ανδρέα των καλλιτεχνών και των καλών τεχνών. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Προαιρετικά κρουαζιέρα στο Δούναβη. Διανυκτέρευση.   

 

Ημέρα 6
η 

/ Παρασκευή  8 ή 15    Μαρτίου 2018 -  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΝΙΣ (613 ΧΛΜ.) 

Πρωινό και στη συνέχεια αναχώρηση για Βελιγράδι και Νις. Δείπνο στο ξενοδοχείο. Περιήγηση στην πόλη. 

Διανυκτέρευση.   

 

Ημέρα 7
η 

/ Σάββατο  9 ή 16   Μαρτίου 2018 - ΝΙΣ– ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (507 ΧΛΜ.) 

Πρωινό και στη συνέχεια αναχώρηση για Σόφια – Φιλιππούπολη. Ελεύθερος χρόνος στη Σόφια και 

Φιλιππούπολη. 22:00 Άφιξη στην Ορεστιάδα. 

 

Τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α): Να αναγραφεί η τελική τιμή και για τους δύο 

(02) προορισμούς με ευκρίνεια χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. 

Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης διοργανωτή : ΝΑΙ 

Στην προσφορά σας πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

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

προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή pdfή 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, 5 Δεκεμβρίου 2018 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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