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Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Β΄ 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 6/12/2018 

682 00 – Ορεστιάδα 

Τηλέφωνο   : 25520- 29408                   

FAX            :    25520- 81904 

ΠΡΟΣ: Ταξιδιωτικά Γραφεία 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Θέμα: Προσφορά για 4ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή Β΄Λυκείου. 

 
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 τετραήμερη εκπαιδευτική 

εκδρομή που θα πραγματοποιηθεί από 04 Απριλίου 2019 έως Κυριακή 7 Απριλίου 2019. 

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

Τόπος προορισμού: ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ – ΠΑΡΓΑ 

Χρονικό διάστημα διεξαγωγής εκδρομής: Πέμπτη 04 Απριλίου 2019 έως Κυριακή 7 Απριλίου 

2019 

Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών : 42-44 

Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών : 3      

Μεταφορικό Μέσο: λεωφορείο  (Υπερυψωμένο πολυτελές διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκδρομής) 

Λοιπές υπηρεσίες: 

 Έμπειρος ξεναγός σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής (η αμοιβή του να συμπεριλαμβάνεται στην 

τιμή). 

 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 για τρεις (03) διανυκτερεύσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

Δωμάτια: Δίκλινα ή τρίκλινα για τους μαθητές και τρία (3)  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. 
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Περίληψη του Προγράμματος της τετραήμερης εκδρομής: 

Ενδεικτικά:  

Ημέρα 1
η 

/ 04 Απριλίου 2019 

Αναχώρηση στις 06:30  

Ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση. Επίσκεψη στο Πλανητάριο στη Θεσσαλονίκη. Μεσημβρινό 

φαγητό. Διανυκτέρευση στα Ιωάννινα.  

 

Ημέρα 2η / 05 Απριλίου 2019 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ:  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΙΘΑΚΗ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ( να αναγραφεί  η  τ ιμή )  

Πρωινό και αναχώρηση για το νησί της Λευκάδας και συγκεκριμένα το Νυδρί.  

Περιήγηση / Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο. 

Προαιρετική κρουαζιέρα στα Πριγκηπόνησα, στο Σκορπιό, Σκορπίδι, στη σπηλιά Παπανικολή, στην 

Κεφαλονιά (Φισκάρδο)  και στην Ιθάκη (Κιόνι) . Επιστροφή στο Νυδρί / Λευκάδα.  

Διανυκτέρευση στα Ιωάννινα.  

 

Ημέρα 3η / 06 Απριλίου 2019 

Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό χωριό Ζάλογγος. 

Επίσκεψη στις εκβολές του ποταμού Αχέροντα/Νεκρομανείο.  

Περιήγηση στην Πάργα, επίσκεψη στο κάστρο του Αλή Πασά..  

Διανυκτέρευση στα Ιωάννινα.  

 

Ημέρα 4η / 07 Απριλίου 2019 

Πρωινό και αναχώρηση. 

Επίσκεψη στο μουσείο με τα κέρινα ομοιώματα του Π.Βρέλλη..  

Επίσκεψη στην Παναγία Σουμελά. Επιστροφή στην Ορεστιάδα (στις 22.00) με ενδιάμεσες στάσεις για 

φαγητό και ξεκούραση. 

 

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: 

 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). 

 Όποιες επιμέρους φορολογικές επιβαρύνσεις κατά τη μετακίνηση και διαμονή. 
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 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 και αρχηγό της εκδρομής, 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

 ΓΕ.Λ Ορεστιάδας. 

 

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

ώρα και ημερομηνία (ώρα 13.00, 13 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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