
     

 

     

    

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για 
πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στο εξωτερικό: ΙΤΑΛΙΑ (ΡΩΜΗ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ) 

από 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 έως 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022» 

ΣΧΕΤ: Υ.Α.20883/ΓΔ4(ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020) 

Προσκαλούμε τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από 
τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο γραφείο της Δ/ντριας του 1ου ΓΕ.Λ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
σφραγισμένη έντυπη προσφορά μόνο σε κλειστό φάκελο ή ηλεκτρονική προσφορά κατά το 
χρονικό διάστημα από 26/10/2022 μέχρι 01/11/2022  και ώρα 12:00 μ. Μετά την 
παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας καμιά προσφορά και για κανένα λόγο δε θα γίνεται 
αποδεκτή. 

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία: 

1 ΣΧΟΛΕΙΟ 1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕ.Λ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΙΤΑΛΙΑ (ΡΩΜΗ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ)  

3 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ-

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:14 ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2022 

4 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

58-60 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

5 ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

5 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ - Τα λεωφορεία να είναι στη 

διάθεση των συμμετεχόντων για όλες τις 

μετακινήσεις.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

‐‐‐‐ 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
1ο ΓΕ.Λ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

‐‐‐‐ 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ  :  Αισχύλου 16 

Τ.Κ. ‐ΠΟΛΗ  : 46100 ‐ Ηγουμενίτσα 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ανδρούτσου Κωνσταντίνα 

(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2665022262‐ Fax: 2665022262 

Ηγουμενίτσα, 25‐10‐2022   
Αρ. Πρωτ.: 416  

 
 
Προς: Δ/ΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ   

Θεσπρωτίας 

 

ΚΟΙΝ: Τουριστικά ‐ Ταξιδιωτικά Γραφεία   
(μέσω της ιστοσελίδας της Δ/νσης Δ/θμιας 
Εκπ/σης Θεσπρωτίας)   

 



 ΠΛΟΙΟ - τετράκλινες καμπίνες για τους 

μαθητές, δίκλινες για καθηγητές  

6 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4  ΑΣΤΕΡΩΝ 

 Τρεις (Ο3) διανυκτερεύσεις στην Ρώμη με 
πρωινό και δείπνο σε μπουφέ. 

 Δυο (02) διανυκτερεύσεις στην Φλωρεντία με 
δείπνο και πρωινό σε μπουφέ. 

 Να αναφέρονται ακριβώς τα ξενοδοχεία και η 
τοποθεσία τους (κατά προτίμηση στο κέντρο). 

 Δίκλινα- τρίκλινα δωμάτια μαθητών 
μονόκλινα δωμάτια για συνοδούς 
εκπαιδευτικούς.     

 7  

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

(επίσκεψη σε αξιοθέατα - 
μουσεία κτλ.) 

 Έμπειρος αρχηγός συνοδός του τουριστικού      
γραφείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

 Ξενάγηση όπου απαιτείται (π.χ. Πομπηία –
Βατικανό-Καπέλα Σιστίνα).  Η αμοιβή του 
ξεναγού να περιλαμβάνεται στη συνολική τιμή. 

  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

8 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 
ΝΑΙ 

9 

Π    ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή 
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

ΝΑΙ 

10 
ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

Να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φόροι, οι φόροι 
εισόδου σε πόλεις, τα εισιτήρια όπου απαιτούνται 
και οι ξεναγήσεις-αμοιβές ξεναγών. 

11 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΝΑΙ 

12 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Από: 26/10/2022 μέχρι  01/11/2022   

και ΩΡΑ 12:00 μ. 

 

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν μόνο σε κλειστό φάκελο στο 1ο ΓΕ.Λ. 
Ηγουμενίτσας ή μέσω κλειδωμένου με κωδικό μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα. 
Σημειώνεται ότι: 

 Ζητείται η τελική τιμή του πακέτου της εκδρομής με ΦΠΑ και τελική επιβάρυνση ανά 
μαθητή. 

 Ζητείται επιβεβαίωση παρακράτησης δωματίων.  
 Πρέπει να περιλαμβάνονται στην τιμή οι φόροι διαμονής, τα διόδια, φόροι πόλεων, 

φόροι εισόδου στις πόλεις ή όπου αλλού απαιτείται. 
 Από το ολικό ποσό που θα συμφωνηθεί, θα κρατηθεί από το διευθυντή του σχολείου το 

10% και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή των μαθητών από την εκδρομή, υπό τον όρο 
ότι τηρήθηκαν εκ μέρους του τουριστικού γραφείου όλες οι δεσμεύσεις που 
περιλαμβάνονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό. 



 Τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια να είναι καθορισμένα. (Ονόματα εταιρειών-πλοίων). 
 Οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές κατά τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις τους από και 

προς το λιμάνι της Ηγουμενίτσας θα έχουν καμπίνες (τετράκλινες για μαθητές και 
μονόκλινες/δίκλινες για καθηγητές). 

 Οι μετακινήσεις των μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών να γίνονται με λεωφορεία 
μεγάλα (όχι διώροφα) που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης βάσει 
της κείμενης νομοθεσίας. Το λεωφορείο θα βρίσκεται στη διάθεση των εκδρομέων σε 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής στην Ιταλία και με δαπάνη του τουριστικού γραφείου. 

 Αν το λεωφορείο  κινείται πέραν από τα χρονικά όρια που προβλέπει η Νομοθεσία και 
απαιτείται η ύπαρξη επί πλέον οδηγού, η ύπαρξή του να αναφέρεται ρητά στην 

προσφορά. 
 Προδιαγραφές: ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, με κατάλληλη άδεια παλαιότητας κατά 

προτίμηση τελευταίας 7ετίας, ώστε να εισέρχεται στο ιστορικό κέντρο των πόλεων - 
φωτοτυπία της άδειας). 

 Να αναφέρεται οπωσδήποτε στην προσφορά το όνομα, η κατηγορία των ξενοδοχείων 

και η ακριβής τοποθεσία και η ιστοσελίδα τους. 
 Παρακαλούμε να αναφέρετε τον τύπο πρωινού και το μενού του δείπνου (κατά 

προτίμηση μπουφές) . 
 Η διαμονή των μαθητών στα ξενοδοχεία θα γίνει σε τρίκλινα ή δίκλινα δωμάτια και για 

τους συνοδούς καθηγητές σε μονόκλινα δωμάτια. 
 Παρακαλούμε στις υποχρεώσεις του πρακτορείου να περιλαμβάνεται και η καταβολή 

της εγγύησης στα ξενοδοχεία.  

 Θα υπάρχει ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή καθώς και ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση 
με κάλυψη αστικής ευθύνης ζωής ατυχήματος, νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών 

εξόδων για μαθητές/τριες – συνοδούς καθηγητές. 
 Υπεύθυνη Δήλωση ότι το Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το 

οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
 Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει την εκδρομή στον ίδιο προορισμό 

και με τους ίδιους όρους, σε άλλη ημερομηνία, σε περίπτωση που δεν γίνει τις 

προβλεπόμενες ημερομηνίες για οποιοδήποτε λόγο. (πχ απεργίες μεταφορικών μέσων, 
θεομηνίες κλπ) 

 Σε περίπτωση που μετά την υπογραφή της σύμβασης και για λόγους ανωτέρας βίας 
(Covid ή άλλης έκτακτης ανάγκης) ακυρωθεί η εκδρομή, πρέπει να επιστραφεί 

ολόκληρο το χρηματικό ποσό που έχει καταβληθεί από το σχολείο). 
 Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρων προϋποθέσεων, το Σχολείο επιφυλάσσεται να 

αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες.  

Συνοπτικό πρόγραμμα εκδρομής: 

1η ημέρα Πέμπτη (08/12/2022) (ώρα 00:01):  Συγκέντρωση στο λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας και  αναχώρηση για το Μπάρι της Ιταλίας. Άφιξη στο Μπάρι, μεταφορά με 
λεωφορεία και επίσκεψη- ξενάγηση στην Πομπηία. Άφιξη στη Ρώμη -  Διανυκτέρευση.  

2η ημέρα Παρασκευή (09/12/2022): Ρώμη. Ξενάγηση στην αρχαία ρωμαϊκή Αγορά και 
το Κολοσσαίο. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης.  Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα Σάββατο (10/12/2022):  Ρώμη. Ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού και τη 
Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα Κυριακή (11/12/2022): Αναχώρηση για Φλωρεντία. Στάση και περιήγηση στη 
Σιένα. Άφιξη στη Φλωρεντία. Διανυκτέρευση. 



5η ημέρα Δευτέρα (12/12/2022): Περιήγηση στα αξιοθέατα της Φλωρεντίας. Επίσκεψη-
ξενάγηση στον Καθεδρικό Ναό και τη Γκαλερί Ουφίτσι. Διανυκτέρευση. 

6η ημέρα Τρίτη (13/12/2022): Αναχώρηση από Φλωρεντία για το λιμάνι της Ανκόνα. 
Στάση στο σαν Μαρίνο. Επιβίβαση στο πλοίο και διανυκτέρευση εν πλω.  

7η ημέρα Τετάρτη (14/12/2022)  Άφιξη στην Ηγουμενίτσα. 

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση αν δεν 
συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών . 

Η επιτροπή αξιολόγησης, συνεκτιμά την ποιότητα, και το εύρος των προσφερομένων 
παροχών και δεν υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί. 

Η απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης του Λυκείου μας θα αναρτηθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του σχολείου και στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

Η Διευθύντρια 

                                                           

Ανδρούτσου Κωνσταντίνα 
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