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Θέμα : «Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την πολυήμερη εκδρομή της 

Γ΄τάξης του Γενικού Λυκείου Αξού» 

 
Το Γενικό Λύκειο Αξού ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών για πραγματοποίηση 

πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στο Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη,  σύμφωνα με την Υ.Α 

20883/ΓΔ4/12-02-2020, άρθρο 14.  Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης 

οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε 

προσφορά, έως την ΤΡΙΤΗ  09/11/2022 και ώρα 10:00 π.μ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα 

πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 10:30. Η πολυήμερη εκδρομή θα είναι επταήμερη και θα 

πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 03/03/2023 μέχρι 9/03/2023 (ημέρα επιστροφής) 

και θα συμμετέχουν 38/τριες της Γ΄ τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 3 καθηγητές/τριες και θα 

ακολουθήσουν το παρακάτω ενδεικτικό πρόγραμμα 

 

1η Ημέρα: Γιαννιτσά-Εύζωνοι-Βελιγράδι. Τακτοποίηση  στο ξενοδοχείο Βραδινή περιήγηση στο 

Βελιγράδι (Πλατεία Δημοκρατίας-Πεζόδρομος Κνεζ Μιχαήλοβα-Σκαντάρλιγια-Βοημική συνοικία). 
Δείπνο – Διανυκτέρευση. 

2η Ημέρα: Πρωινή ξενάγηση στο Βελιγράδι (Φρούριο Καλεμέγκταν-Πύργος Νεμπόισα-Πλατεία 

Δημοκρατίας-Κοινοβούλιο-Δημαρχείο-Κρατικό Θέατρο-Γήπεδα Παρτιζάν και Ερυθρού Αστέρα- Άγιος 
Σάββας-βομβαρδισμένα κτίρια- κέντρο Τίτο).   
Αναχώρηση για Βουδαπέστη. Άφιξη Βουδαπέστη. Ξενοδοχείο-Δείπνο-Βραδινή περιήγηση της πόλης 
(Γέφυρες που συνδέουν Βούδα με Πέστη-Πλατεία Βοροσμάρτη-Οδός Βάσι) – Διανυκτέρευση. 

3η Ημέρα: Πρωινή ξενάγηση στην Βουδαπέστη (Πλατεία Ηρώων-Καθεδρικός Ναός Αγ. Στεφάνου-

Λεωφόρος Δημοκρατίας-Εθνική πινακοθήκη-Πύργος των Ψαράδων-Γοτθικός Ναός Ματίας-
Κοινοβούλιο-Κάστρο Βαρ-Λόφος Γκέλερτ)-Πάρκο Αγαλμάτων.  
Ξεκούραση-Δείπνο-Βραδινή έξοδος-Κρουαζιέρα στο Δούναβη (προαιρετικά)-Διανυκτέρευση 

4η Ημέρα: Εκδρομή μονοήμερη στη Βιέννη. 
Πρόγευμα-Αναχώρηση για Βιέννη-Ξενάγηση στην πόλη: Καθεδρικός Ναός Αγίου Στεφάνου-Όπερα-
Μπουγκάρτεν (Άγαλμα Μότσαρτ)-Κοινοβούλιο-Πανεπιστήμιο-Μουσείο Αλμπερτίνα-Δημαρχείο-
Χειμερινά Ανάκτορα Χόλφμπουργκς-Θερινά Ανάκτορα Σέμπρουν (χωρίς είσοδο)- Παλαιό 
Αυτοκρατορικό Θέατρο- -Εκκλησία Τάματος. 
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Γεύμα. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης-Βόλτα στην Νάσμαρκτ-Επιστροφή-Δείπνο-
Διανυκτέρευση. 

5η Ημέρα: Βουδαπέστη-Ελεύθερος χρόνος για ψώνια (Μεγάλη Αγορά Ναγκυκσαρνόκ, Πλατεία 

Ντεάκτερ - Γεύμα 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο-Ξεκούραση-Βραδινή διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα της 
Βουδαπέστης με τσιγγάνικα βιολιά- Διανυκτέρευση 

6η Ημέρα: Πρόγευμα- Αναχώρηση για Νόβισαντ. Σύντομη περιήγηση στον κεντρικό πεζόδρομο 

(Καθεδρικός ναός – Δημαρχείο-Περιδιάβαση Δούναβη-θέα Κάστρο Petrovaradin)-Γεύμα. Αναχώρηση 
για Βελιγράδι- Δείπνο-Διανυκτέρευση 

7η ημέρα. Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για επιστροφή. Άφιξη στην ΑΞΟ στις 22:00 

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

άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια, καράβι για την προαιρετική κρουαζιέρα. 

Οι επιπρόσθετες απαιτήσεις του Σχολείου αφορούν:  

1. Η κατηγορία καταλύματος πρέπει να είναι 3 ή/και 4 Αστέρων και να αναφέρεται η ακριβής 

χιλιομετρική απόσταση από το κέντρο της πόλης . Η τιμή να περιλαμβάνει ΠΡΩΙΝΟ. Μονόκλινα 

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

2. Σαφής αναφορά του μεταφορικού  μέσου (λεωφορείου) και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές, με το 

οποίο θα πραγματοποιηθεί η μετάβαση και επιστροφή στην Αξό καθώς και οι μετακινήσεις, οι 

ξεναγήσεις και οι έξοδοι.  

3. Οι χώροι για διαμονή, εστίαση και ψυχαγωγία πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και 

να πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής.  

4. Να υπάρχει στα Ξενοδοχεία Πρωινό  

5. Τα δωμάτια για τους μαθητές να είναι κατά βάση τρίκλινα και δίκλινα ενώ για τους συνοδούς 

καθηγητές να είναι μονόκλινα.  

6. Να περιλαμβάνεται ένας Έλληνας ξεναγός , για τις μετακινήσεις με το λεωφορείο για τις ξεναγήσεις 

στις πόλεις επίσκεψης.  

7. Υποχρεωτική Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης και πλήρους Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.  

8. Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος .  

9. Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθένειας (ΕΚΑΑ).  

10. Να αναφέρεται οπωσδήποτε στην προσφορά σας το όνομα, η κατηγορία του Ξενοδοχείου, και η 

ακριβής τοποθεσία.  

11. Οι μετακινήσεις των μαθητών να γίνονται με λεωφορείο που πληρούν τις προδιαγραφές 

ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας πρόσφατα ελεγμένα από το 

ΚΤΕΟ, τα οποία θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής στη διάθεση των μαθητών.  

12. Στην τελική τιμή να συμπεριλαμβάνονται ο φόρος των ξενοδοχείων, ο Φ.Π.Α, καθώς και η 

επιβάρυνση ανά μαθητή.  

13. Το ποσό των 1.000 ευρώ θα καταβληθεί στο Τουριστικό Γραφείο μετά την επιστροφή από την 

εκδρομή και θα αποτελεί εγγύηση τήρησης της μεταξύ μας συμφωνίας. 

14. Αρχηγός- Συνοδός του γραφείου.  

15. Με την προσφορά σας θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι έχετε ειδικό σήμα και άδεια 

λειτουργίας που βρίσκεται σε ισχύ ή φωτοαντίγραφα των παραπάνω.  

16. Το πρακτορείο που θα αναλάβει την εκδρομή στο τέλος θα προσκομίζει ατομικές αποδείξεις για 

κάθε μαθητή/τρια.  

17. Οι συνοδοί καθηγητές συμμετέχουν δωρεάν στην εκδρομή.  

18. Ένα free για τους Μαθητές.  

19. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ. 



 
•Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία. 
 
•Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται στο ΓΕ.Λ. Αξού, 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. 
 
•Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση που 
περιλαμβάνει τα παρακάτω  επιμέρους  στάδια: 

1.   Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 
2.   Έλεγχος 
3.   Αξιολόγηση 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. 
• Επιλογή αναδόχου: 
Για  την  αξιολόγηση  των προσφορών συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου, 
η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, δύο (2) εκπαιδευτικούς, που ορίζονται από το 
Σύλλογο των Διδασκόντων Καθηγητών, έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
από εκπρόσωπο του 15/μελούς Μαθητικού Συμβουλίου. 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 εντός τρεις (3) 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. Επισημαίνεται ότι μετά την καταχώρηση της προσφοράς 
στο τουριστικό γραφείο δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή στους όρους της σύμβασης και στις 
συμφωνημένες υπηρεσίες. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής: 

1. Το εγκεκριμένο από το Σύλλογο Διδασκόντων Καθηγητών αναλυτικό πρόγραμμα της 
εκδρομής. 
2. Το όνομα του ξενοδοχείου, η κατηγορία του, ο αριθμός κλινών και οι παρεχόμενες από αυτό 
υπηρεσίες . 
3. Η ασφάλεια  αστικής επαγγελματικής ευθύνης.  
4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή / μαθήτρια .  
5. 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. 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
         ΜΟΥΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 
 



 


