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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και οικονομικής 

προσφοράς σχετικά με την εκπαιδευτική  εκδρομή στη ΡΩΜΗ.

ΣΧΕΤ:  33120/ΓΔ4 –ΦΕΚ 681/2017 Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και 

Ιδιωτικών σχολεί ων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.

 Η Διευθύντρια  του ΓΕ.Λ ΑΡΝΑΙΑΣ ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τουριστικά γραφεία 

για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στη ΡΩΜΗ. 

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε προσφορές για τα εξής δύο διαφορετικά χρονικά διαστήματα, 
εφόσον υπάρχει διαφορά στην τιμή:

 Πενταήμερη: Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις – 5 ημέρες για πενήντα επτά (57) 

μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου (ο αριθμός θα οριστικοποιηθεί με τις προσφορές), τέσσερις 

(3) συνοδούς καθηγητές και έναν (1) αρχηγό καθηγητή της εκδρομής (συνολικά 4 

συνοδοί- εκπαιδευτικοί).

 Εξαήμερη: Πέντε (5) διανυκτερεύσεις - 6 ημέρες για πενήντα επτά (57) μαθητές/τριες της 

Γ΄ Λυκείου (ο αριθμός θα οριστικοποιηθεί με τις προσφορές), τέσσερις (3) συνοδούς 

καθηγητές και έναν (1) αρχηγό καθηγητή της εκδρομής (συνολικά 4 συνοδοί- 

εκπαιδευτικοί).

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται διαφορά στην τιμή, παρακαλούμε να το αναφέρετε 

ξεκάθαρα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
Α’ΘΜΙΑΣ & Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ

ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
63074  Αρναία
Τηλέφωνο :  23720-22324
FAX  : 23720-22324 
email : mail@lyk-arnaias.chal.sch.gr

Αρναία,  23-10-2019

Αρ. Πρωτ.:  690

Προς:  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
(ανάρτηση μέσω της ιστοσελίδας 
της ΔΔΕ Χαλκιδικής)

mailto:mail@lyk-arnaias.chal.sch.gr


2

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε προσφορές σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (ειδάλλως δεν 

είναι δυνατή η ψηφιακή ανάρτησή τους) όπως παρακάτω: 

Χρονική περίοδος: 

 Δευτέρα 9-3-2020 έως Παρασκευή 13-3-2020. περίπτωση πενταήμερης

 Κυριακή 8-3-2020 έως Παρασκευή 13-3-2020, περίπτωση εξαήμερης

            Προορισμός :  Ρώμη.  Αναλυτικότερα:

 Μεταφορά από Αρναία προς Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη με ένα λεωφορείο

 Μετάβαση Θεσσαλονίκη-Ρώμη (αεροπορικώς) και επιστροφή Ρώμη-Θεσσαλονίκη 

(αεροπορικώς)- εναλλακτικά σε πλησίον αεροδρόμιο για τη μία πτήση (παρακαλούμε 

υποβάλλετε τις προτάσεις σας σε περίπτωση άφιξης-αναχώρησης σε άλλο αεροδρόμιο και 

δυνατότητες επίσκεψης και της πόλης που θα προσγειωθεί-απογειωθεί το αεροπλάνο)

 Μεταφορά από Αεροδρόμιο Μακεδονία προς Αρναία (κατά την επιστροφή διανομή των 

μαθητών στα χωριά που βρίσκονται στη διαδρομή επιστροφής).

 Πτήση τακτικών δρομολογίων ή μισθωμένου αεροπλάνου (Charter) κατά προτεραιότητα

 Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη πρωινές ώρες, αναχώρηση από Ρώμη απογευματινές -

βραδινές ώρες

 Λεωφορείο στη διάθεση των εκδρομέων μαθητών επί 24ωρης βάσης (ύπαρξη 2ου οδηγού)

 Ξενοδοχείο 4 αστέρων κατά προτίμηση μέσα στην πόλη ή στην ευρύτερη αστική περιοχή 

της πόλης με ημιδιατροφή - αποκλειστικά μπουφέ - πρωινό και βραδινό (παρακαλούμε να         

αναφέρετε τα προτεινόμενα ξενοδοχεία). Όταν καθοριστεί το τελικό πρόγραμμα της   

εκδρομής παρακαλούμε να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής δείπνου με μεσημεριανό. 

 Για τους μαθητές/τριες τρίκλινα/τετράκλινα δωμάτια κατά βάση, για τους συνοδούς 

μονόκλινα  δωμάτια. 

 Δωρεάν οι συνοδοί εκπαιδευτικοί και ο αρχηγός-εκπαιδευτικός της εκδρομής.

Παρακαλούμε πολύ να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή και να τηρήσετε τα παρακάτω:

 Στην προσφορά σας να περιλαμβάνεται
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o α) το όποιο επιπλέον κόστος για αποσκευές 20 κιλών, 

o β) το όποιο επιπλέον κόστος για δεύτερο οδηγό, ούτως ώστε να καλύπτεται και 

η βραδινή έξοδος –περιήγηση της αποστολής. 

o γ) ο φόρος δωματίου  ή ατόμου /διανυκτέρευση ή για το σύνολο 

διανυκτερεύσεων.

 Επίσης να μας αποστείλετε το κόστος της καθαρής ατομικής συμμετοχής χωρίς να 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν τυχόν δωρεάν συμμετοχές ή άλλες προσφορές που 

επιφέρουν αλλαγές στο κόστος.

 Σας εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας ώστε η προσφορά σας να ανταποκρίνεται 

στις υπηρεσίες που δύναστε να δεσμευτείτε και να αναλάβετε ούτως ώστε να μην 

υπάρχουν αλλαγές. 

 Επίσης με την υπογραφή του συμβολαίου υποχρεούστε να αποστείλετε τα συμβόλαια 

αστικής ευθύνης και ατυχημάτων-ζωής, διότι χωρίς αυτά δεν δίνεται έγκριση από την 

περιφέρεια.

 Μετά την υπογραφή του συμβολαίου να μας αποστείλετε το εκτιμώμενο κόστος για 

είσοδο σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους ή για παρακολούθηση θεαμάτων όπως 

αυτά θα οριστούν από το εγκεκριμένο πρόγραμμα.

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από την αρχή στην κατανομή των μαθητών/τριών 

και των συνοδών εκπαιδευτικών σε διαφορετικούς ορόφους. Εφόσον είναι αδύνατη η 

στέγαση όλου του σχολείου σε έναν ενιαίο όροφο, απαιτείται η ανάλογη  ισοκατανομή 

των συνοδών καθηγητών στους ορόφους των δωματίων των μαθητών/τριών.

Το πρόγραμμα της εκδρομής, να περιλαμβάνει τη δυνατότητα μετάβασης –επίσκεψης των 

προορισμών –πόλεων εκτός Ρώμης 

Το τελικό πρόγραμμα θα διαμορφωθεί με σχετική πράξη συλλόγου διδασκόντων του λυκείου.

Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και 

πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή. Σε 
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περίπτωση μη ισχύος της υφιστάμενης ασφάλισης με το πρακτορείο, βεβαίωση ανανέωσης της 

ασφάλισης για την περίοδο υλοποίησης της εκδρομής.

Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του 

συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το σχολείο). 

Την αποδοχή από το πρακτορείο της εξόφλησης της εκδρομής σε τρεις τουλάχιστον δόσεις, η 

τελευταία με την επιστροφή των εκδρομέων. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα καθοριστούν με το 

συμβόλαιο που θα υπογραφεί.

Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες 

ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές, ακραίες καιρικές συνθήκες κ.λ.π.,) 

Τα λεωφορεία που θα είναι στη διάθεση των μαθητών για όλες τις μετακινήσεις τους θα πρέπει 

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 κ.λπ.) καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 

ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών ( ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λ.π). 

 Συνοδό του πρακτορείου και ελληνόφωνο αποκλειστικό  ξεναγό για τους αρχαιολογικούς-

ιστορικούς χώρους της περιήγησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναχώρηση των εκδρομέων είναι η γνωστοποίηση των αριθμών 

κυκλοφορίας του λεωφορείου  με τα οποία θα μετακινηθούν οι μαθητές και συνοδοί καθηγητές.

Επίσης είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασίας για τα λεωφορεία 

που θα χρησιμοποιηθούν  στην μετακίνηση των μαθητών/τριών.

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός θα ληφθούν όμως υπόψη και ποιοτικά κριτήρια έτσι ώστε να 

επιλεγεί η συμφερότερη για το σχολείο προσφορά. 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και   

η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά, καθώς και οι προτεινόμενες ανά ξενοδοχείο προσφορές. 

Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και το ειδικό σήμα 

λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.
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Μετά το πέρας της εκδρομής και την κατάθεση της τελευταίας δόσης υποχρεούστε να 

αποστείλετε στο σχολείο ατομικές αποδείξεις για τους μαθητές.

Για την υπογραφή του συμβολαίου καθώς και για την περαιτέρω καθοδήγηση του συνόλου 

των εκδρομέων η φυσική σας παρουσία θεωρείται απαραίτητη.

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση εφόσον δεν 

συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/τριών.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριων θα εξαρτηθεί από το κόστος συμμετοχής.

Παρακαλούμε να μας στείλετε προσφορές για την παραπάνω εκδρομή  σε κλειστό φάκελο στη 

διεύθυνση του σχολείου μέχρι  την Πέμπτη 7-11-2019. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει 

την Παρασκευή 8-11-2019 και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν μετά τις 12:00 στον ιστότοπο 

της ΔΔΕ Χαλκιδικής (http://dide.chal.sch.gr/portal4/sxolikesekdromes). 

          Η Διευθύντρια

Λέττα Ελένη
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