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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διεξαγωγή 
εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Βελιγράδι. 

Το Γενικό Λύκειο Νεάπολης αποφάσισε  να διοργανώσει εξαήµερη  
εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βελιγράδι στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 
προγράµµατος ”e-twinning”. 
Η µετακίνηση θα γίνει µε  τουριστικό λεωφορείο κατά τα 
προβλεπόµενα στο α 9 7 και 14 της ΥΑ 129287/Γ2.  
Για το λόγο αυτό: 
 
Καλούνται τα Τουριστικά Γραφεία που ενδιαφέρονται, να 
καταθέσουν ως την Τρίτη 15-3-2016 και ώρα 11:30 ΚΛΕΙΣΤΕΣ τις 
προσφορές τους στο Σχολείο λαµβάνοντας υπόψη τα εξής:  
Ηµεροµηνία µετακίνησης: ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΤΡΙΤΗ 19 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ  



Προορισµός: Βελιγράδι  
Πρόγραµµα εκδροµής (συνοπτικά):  
ΠΕΜΠΤΗ 14/4: Αναχώρηση από το σχολείο –∆ιανυκτέρευση στο 
Βελιγράδι. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/4: Πρόγευµα και θα επισκεφθούµε το Γυµνάσιο 
“Vasa Carapic” στην περιοχή Αvala και θα γνωρίσουµε τα παιδιά 
και τους  καθηγητές του συνεργαζόµενου σχολείου. Αργότερα 
περιήγηση στην όµορφη πρωτεύουσα της Σερβίας. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/4 : Πρόγευµα και επίσκεψη στα αξιοθέατα της 
πόλης. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/4: Πρόγευµα και επίσκεψη στα αξιοθέατα της πόλης. 
∆ΕΥΤΕΡΑ 18/4 : Πρόγευµα και επίσκεψη στα αξιοθέατα της 
πόλης. 
ΤΡΙΤΗ 19/4 : Πρόγευµα και αναχώρηση για την Νεάπολη. 
Προβλεπόµενος αριθµός συµµετεχόντων: µαθητές: 16, αρχηγός 
και ένας συνοδός. 
Σύνολο : 18 άτοµα 
 
1. Μεταφορά από Νεάπολη  προς Βελιγράδι την Πέµπτη 14/4 και 
από Βελιγράδι προς Νεάπολη την Τρίτη 19/4.  
2. Ένα λεωφορείο για τις µετακινήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της 
εκδροµής στο Βελιγράδι πολυτελές, κλιµατιζόµενο που να πληροί 
τις απαιτούµενες προδιαγραφές (σύµφωνα µε την κείµενη  
νοµοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, 
κλπ.). Το λεωφορείο πρέπει να είναι στην αποκλειστική διάθεση 
του Σχολείου όλο το 24ωρο, καθ' όλη τη διάρκεια της εκδροµής για 
τις µετακινήσεις των µαθητών, όποτε αυτό ζητηθεί από τους 
συνοδούς καθηγητές, ακόµη και σε κάποιες έκτακτες περιπτώσεις 
µετακινήσεων. Το Τουριστικό γραφείο δεσµεύεται για την άψογη 
συµπεριφορά του οδηγού, το ότι δε θα καπνίζει στο λεωφορείο και 
την άριστη συνεργασία του µε τους συνοδούς καθηγητές. 
Οποιαδήποτε παρέκκλιση συνιστά λόγο απόρριψης του 
συγκεκριµένου Τουριστικού από µελλοντική µετακίνηση των 
µαθητών του Σχολείου.  
3. ∆ιαµονή των µαθητών στις 14/4/2016 έως και 18/4/2016 στο 
Βελιγράδι σε κεντρικό ή ηµικεντρικό ξενοδοχείο (3*) ή (4*) ,σε 
δίκλινα ή τρίκλινα δωµάτια, µε το δικό τους µπάνιο/ wc, όλα στον 
ίδιο όροφο/πτέρυγα του ξενοδοχείου. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι 
του ξενοδοχείου πρέπει να είναι στην διάθεση του σχολείου, σε 
πλήρη λειτουργία κατά τη διαµονή και το ξενοδοχείο πρέπει να 
πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθµη 
διαµονή (θέρµανση, ζεστό νερό, καθαριότητα κλπ). Η παρουσία 
ιδιωτικού security στο ξενοδοχείο θα αξιολογηθεί θετικά. Στην 



προσφορά του Τουριστικού γραφείου πρέπει να αναφέρεται το 
όνοµα, η τοποθεσία/διεύθυνση και η ιστοσελίδα του προτεινόµενου 
ξενοδοχείου (εφόσον αυτή υπάρχει).  
4. Πρωινό και βραδινό εντός του ξενοδοχείου. 
5. Η µετακίνηση, διαµονή σε δίκλινο ή µονόκλινο δωµάτιο, το 
πρωινό των συνοδών καθηγητών πρέπει να είναι δωρεάν και να 
µην επιβαρύνουν τους µαθητές.  
6. Το λεπτοµερές πρόγραµµα θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως µε 
τους συνοδούς καθηγητές. 
7. Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Επαγγελµατικής Ευθύνης 
(αριθµός ασφαλιστηρίου συµβολαίου) και κατ’ άτοµο (όχι κατά 
λεωφορείο) επιβάρυνση .  
8. Κόστος πρόσθετης ασφάλισης που καλύπτει τα έξοδα σε 
περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας όλων των εκδροµέων και κατ’ 
άτοµο (όχι κατά λεωφορείο) επιβάρυνση (προαιρετική επιλογή του 
Σχολείου).  
9. Υπεύθυνη δήλωση ότι το Τουριστικό Γραφείο διαθέτει ειδικό 
σήµα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ  
10. Στις προσφορές να αναφέρεται η τελική τιµή κατά άτοµο 
(συµπεριλαµβανοµένων όλων των κρατήσεων και του ΦΠΑ). 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η: Ο ∆ιαγωνισµός είναι µειοδοτικός µε ποιοτικά 
κριτήρια. Το Σχολείο θα επιλέξει λαµβάνοντας υπόψη και τις δύο 
αυτές παραµέτρους (σχέση ποιότητας-τιµής). Στο ιδιωτικό 
συµφωνητικό, που θα συνταχθεί µε συνεργασία των δύο πλευρών, 
θα καταγράφονται µε λεπτοµέρεια όλες οι παροχές του Γραφείου 
(µε βάση την παρούσα προκήρυξη)  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η: Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να 
καταθέσουν συµπληρωµένο µε τα δεδοµένα της προσφοράς τους 
τον πίνακα που υπάρχει στο τέλος της παρούσας προκήρυξης. 

 

   Ο ∆ιευθυντής 

 

Εµµανουηλίδης Κωνσταντίνος 

 


