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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Οργάνωση   
            Σχολικής Εκδρομής» 
 
 

 Το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αντιμάχειας προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος 

προς τα ταξιδιωτικά γραφεία για την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής.  Τα στοιχεία 

που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υποβολή προσφορών είναι τα ακόλουθα: 

1. Προορισμός : Ρώμη (28/2/2022 – 04/03/2023) 

2. Αριθμός συμμετεχόντων: 61 μαθητές/τριες και 5 εκπαιδευτικοί 

(συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της εκδρομής) 

3. Μεταφορικό μέσο: 

Αεροπλάνο για Κω-Ρώμη και επιστροφή Ρώμη-Κω 

Πρόγραμμα: 

Τρίτη 28/02: Συγκέντρωση το πρωί στον χώρο του σχολείου και 

μετάβαση στο αεροδρόμιο της Κω. Πτήση για Ρώμη (απευθείας ή με 

στάση). Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση των 

μαθητών/τριών στα δωμάτια. Στη συνέχεια επίσκεψη-ξενάγηση στο 

μεγαλοπρεπές Κολοσσαίο, την Αρχαία Ρωμαϊκή Αγορά, το λόφο του 

Καπιτωλίου, την πιάτσα Βενέτσια και το Αυρηλιανό τείχος.  

Το απόγευμα, ελεύθερος περίπατος στους δρόμους της Ρώμης σε 

περίπτωση που θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο.  

 



Τετάρτη 01/03: Πρωινό στο ξενοδοχείο.  Μεταφορά στο ανεξάρτητο 

κρατίδιο του Βατικανού και ξενάγηση στη Βασιλική του Αγίου 

Πέτρου, στα μουσεία του Βατικανού και τις αίθουσες των γλυπτών, 

των χαλιών, των παπύρων, των αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε 

στην Καπέλα Σιστίνα. Επίσκεψη στη Βία Βένετο, τη Φοντάνα Ντι 

Τρέβι, την Πιάτσα ντι Σπάνια, τη Βία ντέι Κοντότι με κατάληξη  την 

Πιάτσα ντελ Πόπολο. Το απόγευμα, ελεύθερος περίπατος στους 

δρόμους της Ρώμης σε περίπτωση που θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος.  

Νυκτερινή έξοδος με πούλμαν. 

 

Πέμπτη 02/03: Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Πομπηία. 

Επίσκεψη-ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο. Στη συνέχεια 

μετάβαση στη Νάπολη όπου θα επισκεφτούμε την Πιάτσα ντελ 

Πλεμπίσκιτο, το Σαν Κάρλο Θέατρο και το κάστρο Σαν Έλμο. Το 

απόγευμα χρόνος ελεύθερος για περίπατο στους δρόμους της 

Νάπολης. Αναχώρηση στις 19:00 για Ρώμη.  

 

Παρασκευή 03/03: Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη 

Φλωρεντία.  Επίσκεψη-ξενάγηση   στη Γκαλερί Ουφίτσι, τον 

Καθεδρικό ναό, το Βαπτιστικό, το καμπαναριό του Τζιότο, την 

πιάτσα Σινιορίας, το Παλάτσο Βέκκιο (Παλιό Παλάτι), το Πόντε 

Βέκκιο (Παλιά Γέφυρα) και το Ντουόμο. Στη συνέχεια περιήγηση 

στην υπαίθρια αγορά-παζάρι του Σαν Λορέντζο. Αναχώρηση στις 

19:00 για Ρώμη.  

 

Σάββατο 04/03: Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το 

αεροδρόμιο της Ρώμης. Αναχώρηση για Κω. 

 

4. Ξενοδοχείο 4 αστέρων στο κέντρο της Ρώμης για τέσσερις 

διανυκτερεύσεις (μονόκλινα για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς) με 

ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο καθημερινά σε ελεύθερο μπουφέ που να 

επισυνάπτεται στην προσφορά) 

5. Λοιπές υπηρεσίες (έμπειρο αρχηγό – συνοδό του γραφείου σας καθ’ όλη 

τη διάρκεια της εκδρομής, αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής με ξενάγηση 



από επίσημο ξεναγό, παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, 

κτλ.) 

6. Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία καθώς και πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα 

έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας (τα έγγραφα αυτά αποτελούν 

βασικό στοιχείο στην επιλογή μας)  

7. Την επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί 

η εκδρομή. 

8. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή 

στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (απαγορευτικό 

λόγω καιρού, απεργία, κτλ.) 

9. Τα λεωφορεία για την εκδρομή θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας 

και να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

προδιαγραφές (ελεγμένα από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας 

οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, 

πλήρως κλιματιζόμενα, κτλ.) καθώς και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις 

ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί, 

κτλ.) 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση του 

Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Αντιμάχειας (Αντιμάχεια, Κως, Τ.Κ. 85302, mail@lyk-

antim.dod.sch.gr) έως την Παρασκευή 16-12-2022 και ώρα 10:00 π.μ. τις προσφορές 

όπου θα αναγράφονται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, αλλά και η 

επιβάρυνση ανά μαθητή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ώστε οι προσφορές να 

είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες.  Μαζί με την κάθε προσφορά κατατίθεται 

απαραιτήτως από το ταξιδιωτικό γραφείο και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα 

λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Το άνοιγμα και η αξιολόγηση των προσφορών 

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16-12-2022 και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο του 

Διευθυντή του ΓΕΛ Αντιμάχειας. 

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η προσφορά, είναι: 

1. Η προσκόμιση των εγγράφων που αναφέρονται στα παραπάνω εδάφια.  



2. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, όπως περιγράφονται 

ανωτέρω. 

 

Θετικά θα συνεκτιμηθούν στην κρίση των μελών της Επιτροπής για την τρέχουσα 

σχολική χρονιά, η ποιότητα των προτεινομένων ξενοδοχείων και του μέσου μεταφοράς, η 

εμπειρία και αξιοπιστία του διοργανωτή, καθώς και κάθε τι που βοηθά στην επιτυχή 

διοργάνωση και υλοποίηση της εκδρομής.  
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