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Σν 4ν ΓΔΛ ΚΔΡΚΤΡΑ δηνξγαλψλεη πελζήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζε Ρψκε, Φισξεληία θαη 

επίζθεςε ζην Δπξσπατθφ Ιλζηηηνχην Έξεπλαο ηνπ Γηαζηήκαηνο ESRIN (European Space Research 

Institute) γηα ηνπο καζεηέο ηεο B’ θαη Γ’ ηάμεο θαη θαιεί ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. 33120/ΓΓ4/28-02-

2017 (Φ.Δ.Κ. 681, η. Β΄, 06-03-2017) ηνπο ελδηαθεξφκελνπο (ηαμηδησηηθά - ηνπξηζηηθά γξαθεία) 

πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο,  λα ππνβάιινπλ ηελ  πξνζθνξά ηνπο ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη ηελ  Σεηάπηη 18/4/2018 θαη ψξα 1:00 μ.μ. ζην γξαθείν ηνπ 

Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

Οη πξνζθνξέο ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα 

θαη απαηηήζεηο: 

1. Πξννξηζκφο: Ρψκε – Φισξεληία 

2. Ηκεξνκελίεο εθδξνκήο: απφ Σξίηε 09/10/2018 έσο θαη άββαην 13/10/2018. Σν ζχλνιν ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ είλαη ηξεηο (4). 

3. Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ: 46 καζεηέο θαη 4  ζπλνδνί θαζεγεηέο. 

4. Μεηαθνξηθά κέζα:  

Αεξνπιάλν θαη νδηθή κεηαθίλεζε κε ιεσθνξεία.  

ε πεξίπησζε πνπ ε αεξνπνξηθή εηαηξία πξνβιέπεη ηε δσξεάλ κεηαθνξά κφλν κηαο 

ρεηξαπνζθεπήο λα καο ππνδείμεηε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο. Δπηπιένλ παξαθαιείζηε λα καο δψζεηε 

πξνζθνξά γηα κεγαιχηεξε απνζθεπή, πέξαλ ηεο ρεηξαπνζθεπήο. 

Σν πξαθηνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πνιπηειή θιηκαηηδφκελα ιεσθνξεία πνπ λα πιεξνχλ ηηο 

απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο (ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, δειηίν θαηαιιειφηεηαο, 

ΚΣΔΟ, δψλεο αζθαιείαο θιπ), λα είλαη δε ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ θαζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο κε έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο νδεγνχο.  

Θα πξέπεη επίζεο λα θαιχπηεηαη ε δπλαηφηεηα επίζθεςεο ηνπ θέληξνπ θάζε πφιεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην πξφγξακκα, αθφκε θαη κε ην ιεσθνξείν αλ απαηηεζεί.   

5. Καηάιπκα:  

Ξελνδνρεία ηξηψλ θαη πάλσ αζηέξσλ ζην θέληξν ησλ πφιεσλ ηα νπνία λα έρνπλ απαξαίηεηα 

είζνδν ειεγρφκελε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηε βέιηηζηε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ. Σα δσκάηηα 

ζα πξέπεη λα είλαη, θαηά βάζε, έσο ηεηξάθιηλα  γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλφθιηλα γηα ηνπο 

ζπλνδνχο θαζεγεηέο. Όινη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ησλ μελνδνρείσλ λα είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ 

ζρνιείνπ, ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαηά ηε δηακνλή θαη ηα μελνδνρεία λα πιεξνχλ φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εχξπζκε δηακνλή (ζέξκαλζε, δεζηφ λεξφ, θαζαξηφηεηα θιπ).  

Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, πιήξεο πξσηλφ θαζεκεξηλά, θαζψο θαη ηέζζεξα (4) 

γεχκαηα θαηά πξνηίκεζε δείπλσλ. 
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6. Η δηακνλή θαη κεηαθίλεζε ησλ ζπλνδψλ θαζεγεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη δσξεάλ. 

7. Ξελαγήζεηο:  

ζηελ πξνζθνξά λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ησλ μελαγήζεσλ ζηελ Ρψκε ηελ Σεηάξηε 

10/10/2018 θαη ζηελ Φισξεληία ηελ Παξαζθεπή 12/10/2018. Να αλαθέξνληαη ηα πξνγξάκκαηα 

ησλ μελαγήζεσλ θαη αλαιπηηθά ηα κλεκεία / ρψξνη επίζθεςεο. ην πξφγξακκα ησλ μελαγήζεσλ 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ αμηνζέαηα: είζνδνο ζην Κνινζζαίν, 

είζνδνο ζην Βαηηθαλφ, πεξηήγεζε ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Ρψκεο, είζνδνο ζηελ Galleria delgi 

Uffizzi, είζνδνο ζηελ Babtistero-Campanile di Giotto, πεξηήγεζε ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο 

Φισξεληίαο. Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφγξακκα ησλ 

μελαγήζεσλ σο πξνο ηηο ψξεο θαη ηνπο ρψξνπο επίζθεςεο.    

8. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά θάζε ηνπξηζηηθφ γξαθείν ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε φηη 

δηαζέηεη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρχ. 

9. Η πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεη αηνκηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο, 

νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζε θάζε ρψξν, κε θαιχςεηο δσήο, αηπρήκαηνο, λνζειείαο θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ εμφδσλ θαζψο θαη επείγνπζαο αεξνκεηαθνξάο. 

10. Να αλαθέξεηαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζηελ νπνία είλαη αζθαιηζκέλν ην ιεσθνξείν θαη ε νπνία 

παξέρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηνπο επηβαίλνληεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

11. Τπνρξεσηηθά λα αλαθέξεηαη ε αζθάιηζε επζχλεο δηνξγαλσηή ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

12. Να αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε αλά καζεηή κε ηελ πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξνβιεπφκελνπ αξηζκνχ καζεηψλ. 

ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη νπνηνζδήπνηε θφξνο, ηέιε θαη 

θξαηήζεηο θάζε είδνπο. 

13. ηελ πξνζθνξά  ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη λα αλαγξάθνληαη:    

i. Η νλνκαζία θαη ε δηεχζπλζε θάζε μελνδνρείνπ θαζψο θαη ε θαηεγνξία ηνπ (ξεηή 

αλαθνξά). 

ii. Η αεξνπνξηθή εηαηξεία θαη ν αξηζκφο πηήζεο. 

iii. Βεβαίσζε φηη θάζε μελνδνρείν έρεη είζνδν ειεγρφκελε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ. 

iv. Να δηεπθξηλίδεηαη κέρξη πνηνλ αξηζκφ κπνξεί λα κεησζεί ν αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ψζηε 

λα κελ κεηαβιεζεί ην θφζηνο αλά άηνκν (εμππαθνχεηαη αληίζηνηρε κείσζε ζην ζπλνιηθφ 

θφζηνο).  

v. Πξνζδηνξηζκφο ησλ αθπξσηηθψλ ηειψλ θαη’ άηνκν, αλάινγα κε ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

ζα πξνθχςεη αθχξσζε ζπκκεηνρήο καζεηή θαζψο θαη επηβάξπλζε λένπ ζπκκεηέρνληα 

ζηελ αθπξσκέλε ζέζε. 

vi. Τπεχζπλε δήισζε φηη ε πξνζθεξφκελε ηηκή είλαη ηειηθή θαη ζε απηή   

ζπκπεξηιακβάλεηαη νπνηνζδήπνηε θφξνο, ηέινο θαη θξαηήζεηο θάζε είδνπο. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα γίλεη αθξηβήο αλαθνξά γηα ηηο πεξηπηψζεηο θαηαβνιήο 

επηπιένλ ρξεκάησλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ρξεψζεηο πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ. 

14. ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν πνπ ζα επηιεγεί ζα θαηαβιεζεί ην 30% ηελ πέκπηε εκέξα απφ ηελ 

εκέξα ηεο επηινγήο ηνπ, ην 60% αθνχ επηβεβαησζνχλ, κε ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά, ε 

εμφθιεζε ησλ εηζηηεξίσλ θαζψο θαη νη θξαηήζεηο ζηα μελνδνρεία κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

πξνθήξπμεο, θαη ην ππφινηπν 10% ην πνιχ δχν εκέξεο κεηά ηελ επηζηξνθή.   

15. Ο δηαγσληζκφο είλαη κεηνδνηηθφο κε πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο.  

16. Η κε ηήξεζε ελφο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ φξσλ αθπξψλεη ηελ πξνζθνξά. 

17. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρζνχλ ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή, παξνπζία φζσλ ελδηαθεξνκέλσλ 

επηζπκνχλ λα παξεπξεζνχλ ηελ Πέμπηη 19/4/2018  και ώπα 10:00 θαη ηελ ίδηα κέξα ζα 

γίλεη ε επηινγή ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη, φζν θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ 

πξαθηηθνχ. 

18.  Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ γξαπηή δηεπθξίληζε φπσο θαη ην 

δηθαίσκα αθχξσζεο  ηεο εθδξνκήο ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ καζεηψλ 

ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ. 

 



 

Αξιολογικέρ παπάμεηποι πος θα επηπεάζοςν ηην ανάθεζη ηηρ εκδπομήρ ζηο ηοςπιζηικό 

γπαθείο: 

 Η γεληθή ηηκή αλά καζεηή 

 Η πεξηνρή θαη ε θαηεγνξία ησλ μελνδνρείσλ 

 Σν πξσηλφ (πιήξεο κπνπθέ) θαη ηα πξνζθεξφκελα γεχκαηα. 

 Η νινήκεξε δηάζεζε ησλ ιεσθνξείσλ 

 Σν πξφγξακκα ησλ μελαγήζεσλ 

 Η δήισζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ λα αθνινπζήζεη ην πξφγξακκα ηεο εθδξνκήο φπσο θαη ε 

γεληθφηεξε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία. 

 

Ππόγπαμμα εκπαιδεςηικήρ εκδπομήρ 

Οι ώρες ηοσ προγράμμαηος είναι ενδεικηικές και μπορούν να ηροποποιηθούν ανάλογα με ηις 

δσναηόηηηες ηων μεηαθορών και γενικόηερα ηις ζσνθήκες ηης εκδρομής. 

Τρίτη 09  Οκτωβρίοσ  2018 

09:00 Αλαρψξεζε απφ ην αεξνδξφκην Κέξθπξαο Ι. Καπνδίζηξηαο κε πξννξηζκφ ηε Ρψκε (Ιηαιία). 

12:00 Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν.  

14:00 Πεξηήγεζε ζηε Ρψκε θαη θαγεηφ (αλάινγα κε ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν). 

20:00 Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη δείπλν. 

Τετάρτη  10 Οκτωβρίοσ  2018   

09:00 Αθχπληζε θαη πξσηλφ.  

10:00 Ξελάγεζε ζηελ Ρψκε – θαγεηφ.  

20:00 Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη δείπλν. 

Πέμπτη 11 Οκτωβρίοσ 2018  

07:30 Αθχπληζε θαη πξσηλφ. 

08:30 Αλαρψξεζε  γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ζηηο 9:30 πκ  επίζθεςε ζην Κέληξν ESRIN.  

14:00 Αλαρψξεζε γηα ηελ Φισξεληία κε ζηάζε γηα θαγεηφ. 

17:00 Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. 

19:00 Πεξηήγεζε ζηελ πφιε ηεο Φισξεληίαο 

21:00 Γείπλν. 

Παρασκεσή  12 Οκτωβρίοσ 2018 

08:00 Αθχπληζε θαη πξσηλφ.  

09:00 Ξελάγεζε ζηελ Φισξεληία.  

20:00 Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη δείπλν. 

Σάββατο  13 Οκτωβρίοσ 2018 

08:00 Αθχπληζε θαη πξσηλφ. 

09:00 Αλαρψξεζε γηα Ρψκε κε ζηάζε θαη μελάγεζε ζηελ πφιε  ηέλλα (ην πξφγξακκα ζα 

δηακνξθσζεί αλάινγα κε ηελ ψξα αλαρψξεζεο ηεο πηήζεο γηα Κέξθπξα).  

16:00 Αλαρψξεζε γηα ην αεξνδξφκην. 
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