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Θέμα : <<Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή.>> 

Το 3ο Γενικό Λύκειο Γιαννιτσών «Αικατερίνη Βαρελά»  ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση 
πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής σύμφωνα με την Υ.Α 33120/ΓΔ4/28-02-2017, άρθρο 13 , (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-
03-2017). Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς 
ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Πέμπτη  08/11/2018 και ώρα 12:00. 
Η πολυήμερη θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 13/12/2018 μέχρι 19/12/2018 (ημέρα 
επιστροφής) και θα συμμετέχουν 110 μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 7 
καθηγητές/τριες.  

Α. στο Βελιγράδι-Βουδαπέστη,  σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

1η Ημέρα: Γιαννιτσά-Εύζωνοι-Βελιγράδι. Τακτοποίηση  στο ξενοδοχείο Βραδινή περιήγηση στο Βελιγράδι (Πλατεία 
Δημοκρατίας-Πεζόδρομος Κνεζ Μιχαήλοβα-Σκαντάρλιγια). Δείπνο – Διανυκτέρευση. 

2η Ημέρα: Πρωινή ξενάγηση στο Βελιγράδι (Φρούριο Καλεμέγκταν-Πύργος Νεμπόισα- Άγιος Σάββας-
βομβαρδισμένα κτίρια- κένρο Τίτο). Αναχώρηση για Βουδαπέστη με στάση καθ’ οδόν με σύντομη περιήγηση-
ξενάγηση στο Νόβισαντ. Άφιξη στην Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απογευματινή-βραδινή περιήγηση 
της πόλης (Γέφυρες που συνδέουν Βούδα με Πέστη-Πλατεία Βοροσμάρτη- Οδός Βάσι). Δείπνο – Διανυκτέρευση. 

3η Ημέρα: Βουδαπέστη. Ξενάγηση: Πλατεία Ηρώων- Ναός Αγίου Στεφάνου-Λεωφόρος Δημοκρατίας-Κοινοβούλιο-
Κάστρο Βαρ-Εθνική Πινακοθήκη-Πύργος των Ψαράδων-Γοτθικός Ναός Ματίας-Λόφος Γκέλερτ (Λουτρά)- Πάρκο 
Αγαλμάτων. Ξεκούραση-Δείπνο-Βραδινή έξοδος-Κρουαζιέρα στο Δούναβη (προαιρετικά)-Διανυκτέρευση. 

4η Ημέρα: Αναχώρηση για Βιέννη (Ξενάγηση στη Βιέννη σε βασικά αξιοθέατα: Σέμπρουν (χωρίς 
είσοδο)/Ρίγκστράσσε- Ανάκτορα Χόφμπρουκ-Πανεπιστήμιο- Κοινοβούλιο-Παλαιό Αυτοκρατορικό Θέατρο-Όπερα 

Εκκλησία Τάματος-Καθεδρικός Ναός Αγ. Στεφάνου-λίγος ελεύθερος χρόνος στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά του 
Δημαρχείου-Γεύμα. Επιστροφή στην Βουδαπέστη. Δείπνο-Βραδινή έξοδος για οδική περιήγηση. Διανυκτέρευση. 
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 5η Ημέρα: Αναχώρηση για Μπρατισλάβα. Άφιξη-ξενάγηση στην Μπρατισλάβα. Βόλτα στην παλιά πόλη και στους 
εμπορικούς δρόμους. Γεύμα. Επιστροφή στην Βουδαπέστη. Ξεκούραση-Βραδινή διασκέδαση σε παραδοσιακή 
ταβέρνα της Βουδαπέστης με τσιγγάνικα βιολιά-Δείπνο-Διανυκτέρευση. 

6η Ημέρα: Πρόγευμα. Αναχώρηση για Βελιγράδι. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

7η Ημέρα: Πρόγευμα. Αναχώρηση για επιστροφή. Άφιξη στα Γιαννιτσά στις 22:00 

 

Β. στο Βελιγράδι-Ζάγκρεμπ-Μπούντβα, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα 

1η ΗΜΕΡΑ: Γιαννιτσά – Βελιγράδι: Εύζωνοι –Σκόπια –Νις – άφιξη στο Βελιγράδι γύρω στις 18.30μμ (2 απαραίτητες 
στάσεις για φαγητό καφέ: 1η Βλάντιτσι Χαν, 2η Ολυμπος πλάζα). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο -  δείπνο. Νυκτερινή 
περιήγηση στον πεζόδρομο Κνέζ Μιχαήλοβα, Πλατεία Δημοκρατίας, Βοημική συνοικία Σκανταρλίγια για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση. 

2η ΗΜΕΡΑ: Βελιγράδι – Νόβισαντ – Ζάγκρεμπ:Μετά το πρωινό περιήγηση στο Βελιγράδι: φρούριο Καλεμέγκνταν, 
πύργος Νεμπόισα, Αγιος Σάββας, Δημαρχείο, Κοινοβούλιο, μνημείο Τίτο, βομβαρδισμένα κτίρια, γήπεδα Ερυθρού 
Αστέρα – Παρτιζάν, περιορισμένη βόλτα στην Κνεζ Μιχαήλοβα. Αναχώριση γύρω στις 12 για Νόβισαντ . Άφιξη στον 
κεντρικό πεζόδρομο του Νόβισαντ , καθεδρικός ναός , Δημαρχείο. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό. Αναχώρηση γύρω 
στις 16.00μμ για Ζάγκρεμπ. Αφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ,δείπνο. Νυκτερινή έξοδος στο ιστορικό κέντρο για 
μια πρώτη γνωριμία – βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας της Κροατίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο . 
Διανυκτέρευση. 

3η ΗΜΕΡΑ: Ζάγκρεμπ – Λουμπλιάνα – Ζάγκρεμπ:Mετά το πρωινό αναχώρηση για την Λουμπλιάνα πρωτεύουσα 
της Σλοβενίας Ξενάγηση στην πόλη. Κεντρική πλατεία Preseren , Tromostovje (Τριπλή Γέφυρα) και πέρασμα στην 
απέναντι όχθη όπου βρίσκεται το κάστρο (Ljubljanski Grad) με τον κατάφυτο λόφο  . Γνωριμία με την πιο διάσημη 
γέφυρα της Λιουμπλιάνα τη Γέφυρα του Δράκου (Zmajski most) -εξαίσιο δείγμα art nouveau αρχιτεκτονικής- που 
κοσμείται από τέσσερα αγάλματα δράκων στα άκρα της. Ελέυθερος χρόνος στα στενά της παλιάς πόλης , πλατεία 
Mestni, με το Δημαρχείο και τον καθεδρικό του Αγίου Νικολάου με τον εντυπωσιακό πράσινο τρούλο. Γεύμα και 
νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για Ζάγκρεμπ. 

 Μετάβαση και ελεύθερος χρόνος στο βόρειο τμήμα του Ζάγκρεμπ, το Gornji Grad που είναι και το πιο ιστορικό 
κομμάτι και έχει διατηρήσει τα μεσαιωνικά στενά και δρόμους. Κεντρική πλατεία του Dolac για βόλτα και ψώνια. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Ξεκούραση. Δείπνο. Νυκτερινή  έξοδος. Επιστροφή . Διανυκτέρευση 

4η ΗΜΕΡΑ: Ζάγκρεμπ  - Λίμνες ΠΛΊΤΒΙΤΣΕ – ΣΠΛΙΤ: Πρόγευμα μετά από μια σύντομη  ξενάγηση – πέρασμα από τα 
βασικά αξιοθέατα της πόλης όπως Αρχαιολογικό μουσείο, κροατικό μουσείο φυσικών Επιστημών, Μουσείο 
Μιμάρα, Εθνικό Θέατρο, Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη , αναχώρηση για την περιοχή του εθνικού πάρκου Πλίτβιτσε. 
Είναι ένα φυσικό συγκρότημα από 16 λίμνες άλλη ψηλότερη και άλλη χαμηλότερη, που με μια σειρά καταρρακτών 
τα νερά πέφτουν από τη μία λίμνη στην άλλη. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας με προορισμό το Σπλιτ . Άφιξη στο 
ξενοδοχείο ,τακτοποίηση, ξεκούραση, δείπνο. Νυκτερινή έξοδος στο ιστορικό κέντρο για μια πρώτη γνωριμία – 
βόλτα στο ιστορικό κέντρο Επιστροφή . Διανυκτέρευση  

5η ΗΜΕΡΑ: ΣΠΛΙΤ: Πρωινό και ξενάγηση στο Σπλιτ,το μεγαλυτερο τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας. Κατά τη 
διάρκεια της περιηγησης της πολης,θα επισκεφθουμε το περιφημο ανακτορο σε σχημα ρωμαικου καστρου του 
Αυτοκρατορα Διοκλητιανου(είναι το σημαντικοτερο και καλυτερα διατηρημενο ρωμαικο κτιριο στην Κροατια,που 
χτιστηκε μεταξυ 295 και 305 μ.Χ.),τον καθεδρικο ναο,το γοτθικο δημαρχειο,τον αναγεννησιακό πύργο του 
Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαια της πολης,τη διασημη Ριβα. επιστροφή στο ξενοδοχείο 
ξεκούραση δείπνο και προγραμματισμένη νυχτερινή έξοδος. Διανυκτέρευση 

6η μέρα : ΣΠΛΙΤ – ΜΠΟΎΝΤΒΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΝΤΟΥΜΠΡΌΒΝΙΚ. Θα θαυμασουμε την εξαιρετικη θεα 
της παλιας πολης του Dubrovnik , από σημείο της διαδρομής πάνω από την πόλη και θα πάρουμε μια φωτογραφικη 
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εικονα των νησιων περα από τις ακτές του.θα κατηφορίσουμε προς το κέντρο. Πρόκειται για μια από τις πιο 
ομορφες πολεις του κοσμου,γνωστη για τα πολύ ομορφα μνημεια και τα υπεροχα τειχη,θεωρειται δε σαν ενας από 
τους σημαντικοτερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Η παλιά πόλη είναι περιτριγυρισμενη από τα 
φημισμενα τειχη του 10ου αιωνα από τα μεγαλυτερα και ομορφοτερα της Ευρωπης.Θα περπατησουμε στο 
ιστορικο κεντρο της πολης και θα επισκεφθουμε το Φραγκικο Μοναστηρι καθως και τον Καθεδρικό ναό των 
Ρεκτορς. Χρόνος ελεύθερος Γεύμα και αναχώρηση για Μπούντβα (180 κμ).  Πέρασμα από  το γραφικό Κότορ(πόλη 
προστατευόμενη από την ΟΥΝΕΣΚΟ) με τον Ρωμαικό καθεδρικό ναό Αγ. Τρύφωνος και την εκκλησία του Αγ. 
Νικολάου . Συνεχίζοντας και μετα απο μια πανεμορφη διαδρομη διασχιζοντας το μεγαλυτερο φιορδ της Ευρωπης 
μετά της Νορβηγίας, άφιξη στην Μπούντβα την μητρόπολη του Μοντενέγρικου πολιτισμού. Μετά την τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και το δείπνο έξοδος (επίσκεψη για φωτο στο πολυτελές νησί –ξενοδοχείο Sveti Stefan  – αν 
υπάρχει χρόνος) για περίπατο στην παλια πολη της Μπουντβα με την μοναδικη αρχιτεκτονικη, θα περπατησουμε 
τα δυο χιλιαδες χρονων στενα δρομακια της με τα πολλα μικρα καταστηματα και τις μικρες εκκλησιες οι οποιες 
εξακολουθουν να είναι αναλλοίωτες δια μέσου της ιστορίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση 

7η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΎΝΤΒΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Πρωινό και αναχώρηση μέσω Τιράνων (στάση για φαγητό ή και λίγο χρόνο ) 
για Γιαννιτσά. 

Το μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα εξής: Λεωφορεία που να εξασφαλίζουν άνεση, πολυτέλεια 

και ασφάλεια, καράβι για την προαιρετική κρουαζιέρα. 

Η κατηγορία καταλύματος πρέπει να είναι 4 ή/και 5 Αστέρων και να αναφέρεται η ακριβής χιλιομετρική απόσταση 

από το κέντρο της πόλης. Η τιμή να περιλαμβάνει ημιδιατροφή με πρωινό και γεύμα ή δείπνο σε μπουφέ. 

Μονόκλινα δωμάτια για τους συνοδούς καθηγητές. Τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές/τριες.  

Τα ξενοδοχεία στην περίπτωση της Κροατίας μπορεί να βρίσκονται σε γειτονικές κοντινές τοποθεσίες προς τον 

κεντρικό προορισμό (πχ Ντρογκίρ στο Σπλιτ ή Κότορ στην Μπούντβα) 

Οι απαιτήσεις του σχολείου αφορούν την Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης και την 

πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.  

Τα λεωφορεία να είναι στην διάθεση των εκδρομέων για μεταφορά κατά τον ελεύθερο χρόνο στο κέντρο των 

πόλεων και για κοντινές μεταβάσεις καθώς και κατά τις βραδινές εξόδους. 

Επίσης να υπάρχει ελληνόφωνος ξεναγός για τις απαραίτητες ξεναγήσεις, ένας για κάθε λεωφορείο ξεχωριστά, 

όπου απαιτείται οδική ξενάγηση και ενημερωτικό φυλλάδιο με τις απαραίτητες  πληροφορίες και οδηγίες προς 

τους εκδρομείς με τα στοιχεία του γραφείου-ξενοδοχείων-συνοδών  για τις πόλεις και να υπάρχει 2ος οδηγός,  όπου 

προβλέπεται από το νόμο. 

Στην τιμή να περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ. 

1.Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία. 

2.Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται στο ενδιαφερόμενο σχολείο, σε κλειστό φάκελο 
με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με κάθε προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο κατατίθεται απαραιτήτως και 
υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Στην προσφορά υποχρεωτικά 
θα καταγράφονται επίσης η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η  
τελική συνολική τιμή της προφοράς  και η επιβάρυνση ανά μαθητή. Επίσης θα πρέπει να αποστείλετε βεβαίωση 
διαθεσιμότητας των ξενοδοχείων της επιλογής μας. 
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     3. Αξιολόγηση προσφορών :Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση που περιλαμβάνει τα 
παρακάτω επιμέρους στάδια: 

1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών (08/11/2018 και ώρα 12:30) 

2. Έλεγχος 

3. Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς 

4. Επιλογή αναδόχου 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη ή μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται, εάν σ΄ αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να 
υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους: 

α) προσωπικά ή με εκπρόσωπο στο ενδιαφερόμενο σχολείο 

β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο 

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω 
και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου , των διανομέων, των μέσων 
συγκοινωνίας. 

4.Επιλογή αναδόχου 

Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή/ντριας του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον 
ίδιο, ως Πρόεδρο, δύο (2) συνοδούς- εκπαιδευτικούς, που ορίζονται από το Σύλλογο των Διδασκόντων Καθηγητών, 
έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και από εκπροσώπους του 15μελους Μαθητικού 
Συμβουλίου ή των 5μελών Συμβουλίων των Μαθητικών Κοινοτήτων που θα λάβουν μέρος στην μετακίνηση, οι 
οποίοι εκπροσωπούνται με μία (1) ψήφο. Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη επιλογής του ταξιδιωτικού 
γραφείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή –μετακίνηση. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται 
στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το εν λόγω πρακτικό 
αναρτάται άμεσα στην ιστοσελίδα του σχολείου. Ενστάσεις κατά της επιλογής μπορούν να υποβληθούν εντός τριών 
ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού επιλογής. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση των 
ενδεχόμενων ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύμβαση 
οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής: 

i. Το εγκεκριμένο από το Σύλλογο Διδασκόντων Καθηγητών αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. 
ii. Το όνομα του ξενοδοχείου, η κατηγορία του, ο αριθμός δωματίων και κλινών και οι παρεχόμενες από αυτό    
υπηρεσίες. 
iii. Η Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 
iv. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και το κόστος ανά μαθητή/τρια.  
v. Τους Γενικούς Όρους συμμετοχής στην εκδρομή. 

Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των 
τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που υπογράφτηκε, καθώς και τον αριθμό του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης. 

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Δημητρίου Γεώργιος  

Φυσικός 


