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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 5ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή
της Γ΄ τάξης στο Βελιγράδι»
Το 8ο ΓΕΛ Τρικάλων έχοντας υπόψη την με αριθμό 129287/Γ2/10-11-2011 (Β΄2769) απόφαση
του ΥΠΔΒΜΘ, προκηρύσσει διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση
6ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ ΤΑΞΗΣ στο Βελιγράδι. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από
Τρίτη 29-11-2016 μέχρι και την Σάββατο 03-12-2016 .Ο αριθμός των μαθητών είναι 79 με 5
συνοδούς καθηγητές. Απαιτείται δωμάτιο για άτομο με ειδικές ανάγκες, για ένα μαθητή με τον
συνοδό του και ο ανελκυστήρας του ξενοδοχείου να έχει τις απαραίτητες διαστάσεις(οι ελάχιστες
διαστάσεις 1,50Χ1,00) για την μεταφορά αυτοκινούμενου αμαξίδιου διαστάσεων (μήκος Χ
πλάτος 1,15Χ0,55).
1) Διανυκτερεύσεις : Βελιγράδι (4).
2) Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 79
3) Συνοδοί καθηγητές : 5
4) Μεταφορικό Μέσο : Λεωφορείο. Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετακινήσεις με το Λεωφορείο
εντός και εκτός του Βελιγραδίου σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος.
5) Κατηγορία Καταλύματος : Κεντρικό Ξενοδοχείο τεσσάρων (4) αστέρων με ημιδιατροφή
σε μπουφέ, στο Βελιγράδι (να αναγράφεται η επωνυμία του ξενοδοχείου και η ακριβής θέση του).
6) Λοιπές υπηρεσίες : δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα και μετακινήσεις εντός της πόλεως με το
Λεωφορείο. Για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινο δωμάτιο.
7) Ασφάλιση ευθύνης : μαθητών, συνοδών.
8) Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας.
9) Πρόγραμμα εκδρομής : επισυνάπτεται.
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο σχολείο μας μέχρι και Τετάρτη 26/10/2016
και ώρα 10:00 π.μ. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατίθεται και Υπεύθυνη Δήλωση κατοχής
ειδικού σήματος λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Το πρόγραμμα της εκδρομής είναι:
1) Αναχώρηση : Τρίτη 29-11-2016 ώρα 05.00 πμ.
2) Επιστροφή : Σάββατο 03-12-2016 ώρα 22:00 μμ.

Διαδρομή:
1η ημέρα (Τρίτη 29/11/2016): Αναχώρηση στις 05.00 πμ από τα Τρίκαλα, στο σταθμό των
τρένων
19.00 μμ Άφιξη στο Βελιγράδι
19.30 μμ: άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
19.30 μμ- 21.00 μμ: ξεκούραση στο ξενοδοχείο
21.30 μμ: έξοδος για φαγητό και νυχτερινή περιήγηση στο Βελιγράδι
23.30 μμ: επιστροφή στο ξενοδοχείο
2η ημέρα (Τετάρτη 30/11/2016): 08:00- 9:00 πμ: Πρωινό στο ξενοδοχείο.
09.30 πμ: αναχώρηση από το ξενοδοχείο
09.30 πμ-14.00 μμ: Ξενάγηση στο Βελιγράδι. Στο Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, στην Βουλή, στο
Κρατικό θέατρο, στο Δημαρχείο της πόλης και το Σέρβικο Πατριαρχείο
14.30 μμ: επιστροφή στο ξενοδοχείο
14.30 μμ- 17.00 μμ: φαγητό και ξεκούραση
17.30 μμ: αναχώρηση από το ξενοδοχείο
18.00 μμ-20.00 μμ: περιήγηση στην αγορά της πόλης
20.30 μμ: επιστροφή στο ξενοδοχείο
21.30 μμ: έξοδος για φαγητό και νυχτερινή περιήγηση στο Βελιγράδι
23.30 μμ: επιστροφή στο ξενοδοχείο
3η ημέρα (Πέμπτη 01/12/2016): 08:00- 09:00 πμ Πρωινό στο ξενοδοχείο.
09.30 πμ: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για Νόβισαντ
11.00 πμ: άφιξη στο Νόβισαντ
11.00 πμ- 15.00 μμ: Ξενάγηση στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στον Δούναβη, στο μοναστήρι
Κρουσεντάλ (16ος αιώνας), στην Φρούσκα Γκόρα και το Σρέμσκι Καρλόβτσι.
15.00 μμ-18.00 μμ: Περιήγηση στο εμπορικό κέντρο για ψώνια και φαγητό (ελεύθερος χρόνος)
18.30 μμ: αναχώρηση από το Νόβισαντ για Βελιγράδι.
20.00 μμ: άφιξη στο Βελιγράδι
20.30 μμ: επιστροφή στο ξενοδοχείο
21.30 μμ: έξοδος για φαγητό και νυχτερινή περιήγηση στο Βελιγράδι
23.30 μμ: επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα (Παρασκευή 02/12/2016): 08:00- 09:00 πμ Πρωινό στο ξενοδοχείο.
09.00 πμ-14.00 μμ: Ξενάγηση στο Βελιγράδι, στο πάρκο και στο φρούριο του Καλεμέγκνταν, στον
πύργο Nebosja, στον Άγιο Σάββα, την Αγία Παρασκευή, την Ruzica, στην πλατεία Δημοκρατίας και
στο μαυσωλείο του Τίτο.
14.30 μμ: επιστροφή στο ξενοδοχείο
14.30 μμ- 17.00 μμ: φαγητό και ξεκούραση
17.30 μμ: αναχώρηση από το ξενοδοχείο
18.00 μμ-20.00 μμ: περιήγηση στην αγορά της πόλης
20.30 μμ: επιστροφή στο ξενοδοχείο
21.30 μμ: έξοδος για φαγητό και νυχτερινή περιήγηση στο Βελιγράδι
23.30 μμ: επιστροφή στο ξενοδοχείο
5η ημέρα (Σάββατο 03/12/2016): 08:00- 09:00 πμ Πρωινό στο ξενοδοχείο.
09.00 πμ: αναχώρηση για την πόλη Νις
11.00 πμ: άφιξη και περιήγηση στο Νις, όπου γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος.
22.00 μμ: άφιξη στα Τρίκαλα.
Παρακαλούμε κατά τη σύνταξη της προσφοράς να λάβετε υπόψη σας τα εξής:
• Οι μετακινήσεις να γίνονται με λεωφορεία που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς
μετακίνησης των μαθητών/εκπαιδευτικών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
• Να αναφέρεται οπωσδήποτε στην προσφορά σας το όνομα, η κατηγορία του ξενοδοχείου, η
ακριβής τοποθεσία.

• Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να αποφασίσει
για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.
• Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση εφόσον δεν
συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/ τριών.
Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα κατατίθενται στο σχολείο μας ( Όχι με fax ή e-mail).
Μαζί με την κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται και Υπεύθυνη Δήλωση κατοχής ειδικού σήματος
λειτουργίας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.
Για το κόστος της εκδρομής θα κοπούν αποδείξεις αναλογικά σε κάθε μαθητή.
Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σε συνεννόηση με το πρακτορείο.
Για όλα τα παραπάνω θα συνταχτεί ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του 8ου ΓΕΛ Τρικάλων και του
πρακτορείου που θα επιλεγεί, στο οποίο θα προβλέπονται και οι όροι για την τήρηση των
συμφωνηθέντων.
Πληροφορίες: κος Γουσόπουλος Σωτήριος (2431074661, 6986054825)
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