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Ανακοινοποίηση αλλαγή κατάθεσης προσφοράς Τρίτη 11/10/2022 
 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξαήμερο ή πενθήμερο εκπαιδευτικό 

εκδρομή  στην Βιέννη και στο  Σάλτσμπουργκ 

  

Ο Διευθυντής του 5ου Γενικού Λυκείου Σερρών, λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αρ. 129287/Γ2/10-

11-2011 (ΦΕΚ 2769,τ.Β΄/02-12-11) άρθρα 2, 5 απόφαση της Υφυπουργού του Υπ. Παιδείας. & 

Θρησκευμάτων «Περί εκδρομών μετακινήσεων μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων», 
σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει εξαήμερη ή πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

των μαθητών με προορισμό την Βιέννη Αυστρίας με μια μονοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ. 

 

Τα ενδιαφερόμενα Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές καλούνται να υποβάλουν 

στη Διεύθυνση του Σχολείου μας  προσφορά η οποία να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
1. Μεταφορά από το χώρο του σχολείου στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» & 

αντίστροφα 

2. Τα αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Βιέννη και Βιέννη - Θεσσαλονίκη (πρωινή πτήση 

από Θεσσαλονίκη προς Βιέννη και από Βιέννη για Θεσσαλονίκη με μεσημεριανή ή βραδινή 

πτήση) 
3. Επιθυμητό χρονικό διάστημα εκδρομής: επιθυμούμε η εκδρομή να πραγματοποιηθεί 
οποτεδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα από 25 Νοεμβρίου 2022 έως 5 Δεκεμβρίου 2022 και να 

έχει ολοκληρωθεί οπωσδήποτε μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2022. 

Πέντε (5) ή Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στην Βιέννη σε ξενοδοχείο 4* ή 5* (αστέρων), με 

ημιδιατροφή (με πρωϊνό σε μπουφέ καθημερινά και ένα γεύμα με δική μας επιλογή για 

μεσημεριανό η βραδινό),  το οποίο να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Όλοι οι μαθητές και 
εκπαιδευτικοί θα καταλύσουν στο ίδιο ξενοδοχείο. 
Να αναφέρεται: το όνομα, η κατηγορία και η ακριβής διεύθυνση του ξενοδοχείου. 

4. Μεταφορές Αεροδρόμιο Βιέννης – Ξενοδοχείο – Αεροδρόμιο Βιέννης στο εξωτερικό 

5. Ξενάγηση στην πόλη της Βιέννης με λεωφορείο και με ελληνόφωνο ξεναγό  

6. Ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ με λεωφορείο και με ελληνόφωνο ξεναγό ή τοπικός 

ελληνόφωνος ξεναγός 

7. Ενημερωτικά έντυπα & χάρτες της πόλης 

8. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 
9. Ταξιδιωτική  ιατροφαρμακευτική ασφάλιση 

10. Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων. 
11. Αρχηγός – συνοδός του γραφείου (άριστος γνώστης της διαδρομής) 
12. ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχές για τους συνοδούς καθηγητές σε μονόκλινα δωμάτια. 
13. Τελική συνολική τιμή της εκδρομής, αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή 



  

 Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 67 (+ - 2) 

 Αριθμός συνοδών: 5 

 Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή: μαθητών-συνοδών όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία 

(Π.Δ. αρ. 2 του 339/1996). 

 Ελληνόφωνοι Ξεναγοί καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
 Εκδρομές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

 

Πλην των παραπάνω προτεινόμενων προορισμών, είμαστε ανοικτοί και σε δικές σας προτάσεις. 
Διατηρούμε, ωστόσο, το δικαίωμα να μην επιλέξουμε καμία προσφορά, αν κριθεί οικονομικά 

δυσβάσταχτη (έστω κι αν είναι η μειοδοτούσα). 
 Η επιλογή του γραφείου με το οποίο θα συνεργαστούμε, θα γίνει με κριτήρια οικονομικά, σε 

συνδυασμό με την ποιότητα και την ποσότητα των προσφερόμενων παροχών. 
Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η κατηγορία και η τοποθεσία των ξενοδοχείων τα οποία όπως 

προαναφέρεται, θα πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. 
Σημείωση:  Σε τρεις ημέρες από την ανάθεση και πριν την προκαταβολή, να επιδοθεί στη 

Διεύθυνση του 5ου ΓΕΛ Σερρών  βεβαίωση από την αεροπορική εταιρεία και από το ξενοδοχείο 

για κράτηση θέσεων και δωματίων τις συγκεκριμένες  ημερομηνίες και για την συγκεκριμένη 

ομάδα ταξιδιωτών. 
  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η: Το συνολικό ποσό της εκδρομής θα πληρωθεί σε τρεις δόσεις. 

Το 25% ως προκαταβολή, το 30% στις 30/10/2022, το 30% 10 ημέρες  πριν την αναχώρηση και 
το υπόλοιπο 15% του συνολικού ποσού θα εξοφληθεί μετά το πέρας της εκδρομής και εφόσον 

τηρηθούν όλα τα συμφωνηθέντα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η:  Σε περίπτωση που η εκδρομή δεν  πραγματοποιηθεί τις παραπάνω ημερομηνίες 

λόγω  ανωτέρας βίας – οπότε δε θα είναι επιτρεπτή από το Υπουργείο Παιδείας η μετακίνηση 
μαθητών και εκπαιδευτικών στο εξωτερικό – θα πραγματοποιηθεί σε προγενέστερη ή  

μεταγενέστερη ημερομηνία μέσα στα επιτρεπτά χρονικά όρια που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας 

και αφορούν τη μετακίνηση των μαθητών, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση και με τους 

όρους και το κόστος που θα υπάρχουν στο συμφωνητικό. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3η: Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις και για Covid19  

          Οι παραπάνω σημειώσεις θα αναφέρεται και στο συμφωνητικό. 
 

Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω θα απορριφθεί. 
Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας. 
 

 Τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές θα πρέπει να μας να 

υποβάλουν την προσφορά τους στη Διεύθυνση ή στο email του Σχολείου το αργότερο μέχρι και 
το Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00π.μ. μαζί με  βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων 

προϋποθέσεων. 
Οι προσφορές να αναφέρουν το συνολικό κόστος της εκδρομής αλλά και το κόστος ανά μαθητή 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει 
ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
  

 Ο Διευθυντής 

του 5ου Γενικού Λυκείου Σερρών 

 

 

 

Αθανάσιος Γρίψιος 

ΠΕ86 Πληροφορικής 



 

 

Παράρτημα 

Προτεινόμενο Πρόγραμμα 

Ημέρα 1η  

Πανοραμική ξενάγηση της πόλης που γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη όταν οι Αψβούργοι εκλέγονταν, 
σχεδόν αδιάκοπα για τέσσερις συνεχείς αιώνες, ηγεμόνες της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η 

περίφημη Ρίνγκστρασε που θα διασχίσουμε στο κέντρο της πόλης, κατασκευάστηκε ως 

περιφερειακός δρόμος που συνέδεε τα νέα καλλιτεχνικά κτίρια με τις δημόσιες υπηρεσίες όταν 

κατεδαφίστηκαν οι αμυντικές οχυρώσεις της. Θα θαυμάσουμε το επιβλητικό κτίριο της Όπερας 

που άνοιξε το 1869 και παραμένει το επίκεντρο της πολιτιστικής ζωής της Βιέννης, το σύμπλεγμα 

του Χόφμπουργκ που περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, κτίρια μουσείων, την 

Αυστριακή Εθνική βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας καθώς και τα γραφεία του προέδρου 

της χώρας. Εδώ ήταν η έδρα της αυστριακής εξουσίας για έξι αιώνες όπου όλοι οι ηγεμόνες 

φιλοδοξούσαν να αφήσουν το στίγμα τους. Επίσης, θα δούμε το Κοινοβούλιο σχεδιασμένο από 

τον αρχιτέκτονα Θεόφιλο Χάνσεν και το νεογοτθικό δημαρχείο, έδρα του δήμου της Βιέννης και 
της τοπικής κυβέρνησης, που οικοδομήθηκε μεταξύ 1872 και 1883 με τον τεράστιο κεντρικό 

πύργο του να καταλήγει στο 3 μέτρων άγαλμα ενός ιππότη με δόρυ. Βλέπουμε ακόμη το Εθνικό 

Θέατρο που αποτελεί την πλέον επιφανή σκηνή του γερμανόφωνου κόσμου, χτισμένο αρχικά επί 
Μαρίας Θηρεσίας και μεταγενέστερα σε ρυθμό ιταλικής Αναγέννησης και την ατμοσφαιρική 

Κάρλσκιρχε. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε εσωτερικά το παλάτι της Σίσσυ, το περίφημο 

Schönbrunn, το οποίο οφείλει τη σημερινή του μορφή στη Μαρία Θηρεσία. Οι έξοχοι κήποι του 

θεωρούνται από πολλούς ισάξιοι αυτών των Βερσαλλιών. Τέλος θα δούμε τον καθεδρικό ναό του 

Αγίου Στεφάνου, σήμα κατατεθέν στο κέντρο της πόλης και θα περιδιαβούμε την ιστορική 

συνοικία της ελληνικής παροικίας. Το απόγευμα είναι ελεύθερο για να χαρείτε τις ομορφιές της 

αριστοκρατικής αυτής πόλης. 
 

Ημέρα 2η: Βιέννη (ελεύθερη μέρα) 
Ημέρα ελεύθερη στην αυστριακή πρωτεύουσα να την αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε. Μπορείτε 

να πιείτε έναν καφέ στα ατμοσφαιρικά καφενεία Ζάχερ, Λάντμαν, Σεντράλ, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των Βιεννέζων ή να κάνετε βόλτα στον κεντρικό εμπορικό 

πεζόδρομο Κέρτνερστρασε με τα καταστήματα που πουλάνε τα εκπληκτικά σοκολατάκια και 
λικέρ Μότσαρτ. Για το βράδυ προτείνουμε δείπνο στις παραδοσιακές βιεννέζικες ταβέρνες του 

Γκρίντσιχ που θα σας μεταφέρουν σε άλλες εποχές, δοκιμάζοντας τοπικά εδέσματα. 
 

Ημέρα 3η: Βιέννη (εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ) 
Εκδρομή στο μαγευτικό Σάλτσμπουργκ, τη πόλη του Μότσαρτ. Μετά από μία θαυμάσια 

διαδρομή, θα φτάσουμε στο γραφικό Σάλτσμπουργκ. Εδώ θα περάσουμε από τους κήπους του 

ανακτόρου Μίραμπελ και τον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα σοκάκια της πόλης θα 

επισκεφτούμε  το σπίτι του Μότσαρτ. Κατόπιν θα περιηγηθούμε στο Δημαρχείο, τον Καθεδρικό 

Ναό της πόλης και το Αβαείο του Αγ. Πέτρου. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και βόλτα στα γραφικά 

δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. Όσοι 
επιθυμούν μπορούν να ανέβουν (με το τρενάκι) στο μεσαιωνικό κάστρο Hohensalzburg, που 

αποτελεί το βασικότερο αξιοθέατο της πόλης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο και καλύτερα 

συντηρημένο κάστρο της κεντρικής Ευρώπης του 11ου αιώνα. Είναι το σήμα κατατεθέν της πόλης 

και φαίνεται κυριολεκτικά από παντού, εφόσον είναι χτισμένο στα 119 μέτρα, απ΄όπου και 
μπορείτε να θαυμάσετε την πόλη από ψηλά, το ποτάμι που τη διασχίζει και την ευρύτερη περιοχή 

των Άλπεων, με τις χιονισμένες κορυφές. Μαγευτική η εικόνα! Το βράδυ επιστροφή στη Βιέννη. 
 

Ημέρα 4η: Βιέννη – Δάση Μάγιερλινγκ - Μπάντεν  

Ξενάγηση στο ανάκτορο Μπελβεντερε, στο ζωολογικό κήπο Tiergerten Schoenbrunn, στο 

kunshistory museum. Ελεύθερη βόλτα στην Βιέννη για φαγητό. Στη συνέχεια ξενοδοχείο για 



ξεκούραση. Απόγευμα βόλτα στο χριστουγεννιάτικο χωριό της Βιέννης και μετά φαγητό σε 

ελληνική ταβέρνα. 
 

Ημέρα 5η: 
Αναχώρηση για τα περίχωρα της Βιέννης, τα περίφημα Bιεννέζικα Δάση. Πρώτα θα 

επισκεφθούμε το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού το Xαϊλιγκενκρόιτς. Κατόπιν στην τοποθεσία 

Mάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Aψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή 

ιστορία του πρίγκιπα Pοδόλφου, τελευταίου διάδοχου του Θρόνου και της Mαρίας Bετσέρα και 
τέλος θα κλείσουμε την εκδρομή μας με επίσκεψη και γνωριμία της γνωστής λουτρόπολης 

Mπάντεν. Το απόγευμα είναι ελεύθερο για να χαρείτε τις ομορφιές της αριστοκρατικής αυτής 

πόλης. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


