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Προς 

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 

 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και 
οικονομικής προσφοράς πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών/τριών 
και συνοδών με προορισμό τη Ρώμη 
 

 ΣΧΕΤ: Την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 Απ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο ΦΕΚ 681 τχ. Β΄/ 6-
3-2017, με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών/τριών Δημοσίων 
και Ιδιωτικών σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης εντός και εκτός της χώρας».  

Το 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος από Τουριστικά 
Ταξιδιωτικά Γραφεία, για την κατάθεση προσφοράς για τη διοργάνωση 
πενταήμερης εκδρομής των μαθητών του σχολείου μας στη Ρώμη της Ιταλίας στο 
πλαίσιο πρόσκλησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ESA-ESRIN, στο 
Frascati στη Ρώμη.  

Συγκεκριμένα:  Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 16/04/2019 έως 
20/04/2019. Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών θα είναι σαράντα δύο (42) 
(±3) και πέντε (5) καθηγητές. Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν και να 
εξασφαλίζουν τα παρακάτω:  

1) Αναχώρηση στις 16/04/2019 από Κοζάνη για Ρώμη και επιστροφή στις 
20/04/2019 από Ρώμη για Κοζάνη.  

2) Η αεροπορική μετακίνηση θα γίνει με την ίδια πτήση για όλους τους/τις 
μαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς και να περιλαμβάνει μια βαλίτσα 23 
κιλά ανά άτομο και μία χειραποσκευή έως 8 κιλά. 

3) Διαμονή σε περιφερειακό ξενοδοχείο έως 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της 
Ρώμης τουλάχιστον 4 αστέρων με 4 (τέσσερις) διανυκτερεύσεις  στο οποίο 
θα εξασφαλίζεται ημιδιατροφή (καλό πρωινό και ένα γεύμα, μεσημεριανό ή 
βραδινό) σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί. 
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4) Η διαμονή των μαθητών και των εκπαιδευτικών να γίνει στο ίδιο ξενοδοχείο 
καθ’ όλη την παραμονή τους στη Ρώμη . 

5) Διαμονή σε τρίκλινα ή και τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές/τριες και 
μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

6) Μεταφορά με λεωφορείο από και προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης 
και το αεροδρόμιο της Ρώμης στο ξενοδοχείο και αντίστροφα κατά την 
επιστροφή, καθώς και όλες οι μεταφορές με βάση το ενδεικτικό παρακάτω 
πρόγραμμα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
1η μέρα 

 
 Αναχώρηση στις 16/04/2019 από Κοζάνη για Ρώμη με πρωινή πτήση  και 

επιστροφή στις 20/04/2019 από Ρώμη για Κοζάνη με απογευματινή πτήση. 
 Άφιξη στο αεροδρόμιο της Ρώμης 
 Πανοραμική περιήγηση με το  λεωφορείο  και δίωρη ξενάγηση με ξεναγό 

στα κυριότερα αξιοθέατα  (πχ: Όχθες Τίβερη, Βία Άππια Αντίκα, Άγιος 
Ιωάννης Λατιρανός, Πλατεία Σταθμού, Πιάτσα Ρεπούμπλικα, Βία Βένετο, 
Μεσαιωνικά Τείχη, Βίλλα Μποργκέζε / Πίντσιο, Πανόραμα της Ρώμης, Βία 
Ντελ Κόρσο). 

 Επίσκεψη και ξενάγηση με ξεναγό στο Κολοσσαίο και στις Κατακόμβες και 
πεζοπορία στο ιστορικό κέντρο της πόλης (πχ Πάνθεον , Φοντάνα ντι Τρέβι, 
Πιάτσα ντι Σπάνια, , Πιάτσα Ναβόνα…) 

 19:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο με λεωφορείο και τακτοποίηση. 
 Δείπνο στο ξενοδοχείο. 

2η μέρα (υποχρεωτική) 

 8:00  Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με λεωφορείο για το Frascati (ESA-
ESRIN) 

 9:00-13:00 Προγραμματισμένη επίσκεψη το Frascati (ESA-ESRIN) 
 14:00 Μεταφορά στο Tivoli (επίσκεψη στηVillad‘Este). 
 18:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο με λεωφορείο 
 Δείπνο στο ξενοδοχείο 
 20:00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με λεωφορείο και μεταφορά στο 

κέντρο της Pώμης. 
 23:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο με λεωφορείο. 

 

3η μέρα 

 8:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με λεωφορείο για επίσκεψη  και 
ξενάγηση με ξεναγό στα  μουσεία του Βατικανού και την Βασιλική του Αγίου 
Πέτρου. 

 16:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο με λεωφορείο 
 Δείπνο στο ξενοδοχείο 



 20:00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με λεωφορείο και μεταφορά στο 
ιστορικό κέντρο της Pώμης. 

 23:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο με λεωφορείο. 

4η μέρα 

 09.00-20.00 Ολοήμερη εκδρομή στην Φλωρεντία – Πίζα ή Πομπηία-Νάπολι- 
Αλμπερομπέλο και ξενάγηση με ξεναγό 

 Επιστροφή στο ξενοδοχείο  
 Δείπνο στο ξενοδοχείο 

5η μέρα 

 8:30 Αναχώρηση  με τις βαλίτσες από το ξενοδοχείο για επίσκεψη στο 
Castelli Romani (εκπτωτικό χωριό κλπ).  

 Μεταφορά στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την Ελλάδα. 

Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί – προσαρμοστεί 
ανάλογα με τις ανάγκες της διδακτικής επίσκεψης από τους συνοδούς καθηγητές. 

Η προσφορά πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:  

 Όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές 
μετακινήσεως και όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση 
μαθητών (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια 
οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, κλιματισμός, ζώνες ασφαλείας, 
έμπειροι οδηγοί και πινακίδα με την ένδειξη σχολική εκδρομή).  

 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη 
νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση 
ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού.  

 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις 
προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές 
συνθήκες, απεργία κλπ). με αλλαγή ημερομηνιών ή με επιστροφή χρημάτων 
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το σχολείο.  

 Υπεύθυνη δήλωση ότι το τουριστικό – ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό 
σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ.  

 Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. ,και όλοι οι φόροι 
(φόροι διαμονής, φόροι και επίναυλος καυσίμων, διόδια, τούνελς, και check 
points πόλεων)  και να αναγράφεται το συνολικό κόστος και το κόστος ανά 
μαθητή στους οποίους θα δοθούν από το πρακτορείο ατομικές αποδείξεις. 
  

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή 
ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά για 
πενθήμερη  εκδρομή 4ου Γυμνασίου Κοζάνης στη Ρώμη», με την προϋπόθεση, 
ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 23/01/2019 και 
ώρα 11:45 π.μ..  



Κάθε τουριστικό-ταξιδιωτικό γραφείο,  μπορεί να καταθέσει πολλαπλές 
προσφορές. Ενδεικτικά αναφέρουμε αεροπλάνο-αεροπλάνο 16-20/4/2019, 
αεροπλάνο-πλοίο 16-21/4/2019, πλοίο-πλοίο 15-21/4/2019 (με και χωρίς 
καμπίνα). 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 23/01/2019 και ώρα 
12:00μ.μ. ενώπιον της επιτροπής που θα συσταθεί με πρόεδρο τη Δ/ντρια του 
σχολείου. Μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν θα γίνει 
δεκτή καμία προσφορά. Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με 
τηλεφωνική επικοινωνία.   

                                                            Η Διευθύντρια 

        Άννα Κρανιώτη 
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