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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΕ.Λ.  ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 
                                                                                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  21/11/2019 

                                                                           ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:     189.α    
1

η
 από 2 προκηρύξεις (Αεροπλάνο- Αεροπλάνο) 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  7 - ΗΜΕΡΗΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

 

1. α) ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ  ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 

    β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 2322031247 

    γ) ΦΑΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 2322031247 

    δ) EMAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: mail@lyk-mavroth.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: 
ΡΩΜΗ- ΣΙΕΝΑ- ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ  

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ: ΕΦΤΑ (07)      

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 04-05-06-07-08-09-10 / ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 2020 

5. α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   

    ΜΑΘΗΤΩΝ: 
∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ  (19) 

    β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ    

    ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 
∆ΥΟ  (02) 

6. α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ: 3*,4* 

    β) ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΕΝΤΡΟ ή ΟΧΙ): ΚΕΝΤΡΟ 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: 

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ -  

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΜΕΣΩ 

ΜΠΟΛΟΝΙΑΣ 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
ΦΑΓΗΤΟ:  Πρωινό   

 ∆ΩΜΑΤΙΑ: 2-µονόκλινα , 5 -τρίκλινα, 2-δίκλινο 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ   

    ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: 
ΝΑΙ   (Υποχρεωτικό) 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΝΑΙ 

11. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    

      ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ   

      ΣΧΟΛΕΙΟ: 

Τετάρτη 4 ∆εκεµβρίου 2020 (12:00 στο 

σχολείο µας) 

12. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ    

      (ΝΑΙ ή ΟΧΙ): 

ΝΑΙ - (αναφέρονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

που  ακολουθεί) 

 

      Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    
Α. Λοιπές  υπηρεσίεςΑ. Λοιπές  υπηρεσίεςΑ. Λοιπές  υπηρεσίεςΑ. Λοιπές  υπηρεσίες και  παροχές  πρακτορείου και  παροχές  πρακτορείου και  παροχές  πρακτορείου και  παροχές  πρακτορείου....    

1. Με  κάθε  προσφορά  κατατίθεται  από  το  ταξιδιωτικό  γραφείο  απαραιτήτως και  υπεύθυνη  δήλωση  

ότι  διαθέτει  ειδικό  σήµα  λειτουργίας , το  οποίο  βρίσκεται  σε  ισχύ  µαζί µε αντίγραφο του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 

2.  Οµαδική  Ταξιδιωτική  Ασφάλιση  αστικής  ευθύνης  καθώς  και  ασφαλιστική  κάλυψη  σε  περίπτωση  

ασθένειας και  ατυχήµατος. 

3. Λεωφορείο  50  Θέσεων   ΕURO  5. που  θα  είναι  αποκλειστικά  στην  διάθεσή  µας  σε όλη  την  

διάρκεια  της  εκδροµής , ελεγµένο  σύµφωνα  µε  τους  ευρωπαϊκούς  νόµους ,  µε  δύο  οδηγούς. 

4. Αρχηγό  του  γραφείου  σας και  επίσηµο ξεναγό  στις  ξεναγήσεις  των  πόλεων  που  θα  

διανυκτερεύσουµε. 

5. Η  προσφορά  να  περιλαµβάνει  τον  ΦΠΑ, τους  φόρους  των  αεροδροµίων, διόδια,  τόπους  

στάθµευσης  κ.α. εκτός  από  τις  εισόδους  σε  µουσεία  και  αρχαιολογικούς  χώρους. 

6. Η  επιτροπή θα  αξιολογήσει  τις  προσφορές  και  θα  επιλέξει  τη  πλέον  συµφέρουσα  από  

οικονοµική  άποψη  προσφορά. (άρθρο  14 παρ. 2 , Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011  ΥΠ∆ΜΘ). 

7. Οι  συµµετέχοντες  στον  διαγωνισµό  θα  ενηµερωθούν  άµεσα  το  αποτέλεσµα  της  αξιολόγησης  και  

εντός  δύο (2) ηµερών ,  µετά  την  επιλογή  του  ταξιδιωτικού  γραφείου, µπορεί  να  υποβληθούν  

ενστάσεις  από  κάθε  συµµετέχοντα. 

8. Το  ιδιωτικό  συµφωνητικό  θα  υπογραφεί: µετά  την  παρέλευση των  δύο  ηµερών  και  τον  έλεγχο  

από  τον  ΗΑΤΤΑ  της  ύπαρξης  σε  ισχύ  ασφάλιση  αστικής  ευθύνης  του  επιλεχθέντος  

πρακτορείου.  

9. Κατά  την  υπογραφή  του  συµφωνητικού  το  επιλεγµένο  πρακτορείο  να  µας  προσκοµίσει 

συµβόλαιο  αεροπορικής  εταιρείας  καθώς  και  τις  κρατήσεις  των  ξενοδοχείων  

10. Στο  ιδιωτικό  συµφωνητικό  θα  δηλωθούν  και  οι  αριθµοί  πτήσεων – αεροπορική  εταιρεία 

αναχώρησης  καθώς  και  τα  ονόµατα  των  ξενοδοχείων. 

11. Η  καταβολή  των χρηµάτων  θα  γίνει  σε  τρείς (03) δόσεις. Η 1
η
 δόση  (1/3) µε την  υπογραφή  του  

συµφωνητικού και την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων, η 2
η
  δόση  (1/3) µία  εβδοµάδα  πριν  την  

αναχώρηση  και  το  υπόλοιπο (1/3) αµέσως  µετά  την  επιστροφή. Ως  ρήτρα  µη  τήρησης  

οποιουδήποτε  όρου  του  συµβολαίου  ορίζεται  το  1/3 του  συνολικού  κόστους  στης  εκδροµής.   

 

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 

 

3 ∆ιανυκτερεύσεις Ρώµη – 3 ∆ιανυκτερεύσεις Φλωρεντία 

 

1
η
 µέρα  Σάββατο 04-04-2020 

 

Συγκέντρωση στο σχολείο στις… και µεταφορά µε πούλµαν στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση για την 

«Αιώνια Πόλη», τη Ρώµη. Άφιξη και επιβίβαση στο πούλµαν. Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Ρώµης 

και γνωριµία µε τα σηµαντικότερα σηµεία ενδιαφέροντος, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε µεταξύ 

άλλων το Κολοσσαίο, το µεγαλύτερο σωζόµενο αρχαίο ρωµαϊκό αµφιθέατρο του κόσµου, τη Ρωµαϊκή 

Αγορά, την Πλατεία Βενετίας, το Μνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το Λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο 

σηµαντικό από τους επτά ιστορικούς λόφους που ήταν χτισµένη η αρχαία πόλη. Κατόπιν θα επισκεφτούµε 

την διάσηµη Φοντάνα Ντι Τρέβι, το Πάνθεον και την Πιάτσα Ναβόνα µε το σύµπλεγµα των τριών 

σιντριβανιών, από τα οποία το κεντρικό είναι έργο του διάσηµου γλύπτη Μπερνίνι. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο µας. ∆είπνο, βραδινή βόλτα στην πιάτσα Ροτόντα, διανυκτέρευση.  

2
η
 µέρα Κυριακή 05-04-2020 
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Πρωινό και κατόπιν ξενάγηση στο Βατικανό, ένα ξεχωριστό, ανεξάρτητο κρατίδιο µέσα στα όρια της 

Ρώµης, που είναι η έδρα της Καθολικής Εκκλησίας και του Πάπα. Στα σηµαντικότατα µουσεία του θα 

δούµε µεταξύ άλλων το σύµπλεγµα του Λαοκόωντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, τις αίθουσες που 

έχει διακοσµήσει ο µεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ µε την περίφηµη Σχολή των Αθηνών, την Καπέλα Σιστίνα 

µε τις µεγαλοφυείς τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου, που θεωρούνται ένα από τα µεγαλύτερα 

αριστουργήµατα της παγκόσµιας ζωγραφικής όλων των εποχών κ.ά. Στη συνέχεια ακολουθεί ξενάγηση στη 

Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη µεγαλύτερη εκκλησία του κόσµου, για να απολαύσουµε την Πιετά του 

Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον παπικό βωµό, έργο του Μπερνίνι. Ακολουθεί 

επίσκεψη στην Σάντα Μαρία Μαντζιόρε και στον Σαν Πέτρο ιν Βινκολι για να θαυµάσουµε το γλυπτό του 

Μιχαήλ Άγγελου που απεικονίζει τον Μωυσή όταν είχε παραλάβει τις 10 εντολές. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. ∆είπνο, βραδινή βόλτα στην πιάτσα Ναβόνα, διανυκτέρευση.  

3
η
 µέρα ∆ευτέρα 06-04-2020 

Πρωινό και αναχώρηση για το πάρκο Μποργκέζε. Εκεί θα µας δοθεί η ευκαιρία να επισκεφτούµε την 

περίφηµη Γκαλερία Μποργκέζε µε τα διάσηµα γλυπτά του Μπερνίνι και τους περίφηµους ζωγραφικούς 

πίνακες του Καραβάτζιο και του Ρέµπραντ. Κατόπιν επίσκεψη στην Σάντα Μαρία ντε λα Βιτόρια, µια από 

τις ωραιότερες µπαρόκ εκκλησίας της Ρώµης µε το πιο διάσηµο γλυπτό του Μπερνίνι, την Έκσταση της 

Αγίας Τερέζας. Ακολουθεί επίσκεψη στον καθεδρικό ναό της Ρώµης, τον Σαν Τζοβάνι Λατεράνο. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο. Βραδινή βόλτα στο Τραστέβερε, διανυκτέρευση.   

 

4η µέρα Τρίτη 07-04-2020 

Πρωινή αναχώρηση µε τελικό µας προορισµό τη Φλωρεντία. Καθ’ οδόν θα σταµατήσουµε στη Σιένα, που 

χωρίς αµφιβολία είναι µία από τις ωραιότερες µεσαιωνικές πόλεις της Ιταλίας, από εκείνες τις λιγοστές 

πόλεις που διερωτάται κανείς πώς κατόρθωσαν να παραµείνουν ανέγγιχτες από τη φθορά του χρόνου και 

την ανθρώπινη παρέµβαση. Θα περπατήσουµε µέσα στο ιστορικό κέντρο της παλιάς πόλης, εξερευνώντας 

τα δροµάκια και τις γειτονιές, θα σταθούµε στην Πιάτσα Ντελ Κάµπο µε τον τυπικό πύργο του ∆ηµαρχείου 

και θα ανηφορίσουµε µέχρι την Πλατεία Ντουόµο. Κατόπιν αναχώρηση για το Σαν Τζιµινιάνο, γνωστό και 

ως Μανχάταν της Τοσκάνης, µε τους περίφηµους πύργους του. Ξενάγηση στο ιστορικό του κέντρο. Άφιξη 

το απόγευµα στη Φλωρεντία και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  

 

5
η
 µέρα Τετάρτη 08-04-2020 

 

Πρωινό και ξενάγηση στην περίφηµη αυτή πόλη - µουσείο, όπως δικαίως χαρακτηρίζεται, ξεκινώντας από 

την πιάτσα ντε Μικελάντζελο για να θαυµάσουµε την πόλη πανοραµικά. Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της 

ξενάγησης θα γνωρίσουµε την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, την εντυπωσιακή Εκκλησία του Τίµιου Σταυρού 

(Σάντα Κρότσε), τόπο ταφής 270 επιφανών Φλωρεντιανών, ανάµεσα στους οποίους ο Γαλιλαίος, ο ∆άντης, 

ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Μακιαβέλλι, την Πόντε Βέκκιο µε τα σπίτια και τα µαγαζάκια που µοιάζουν να 

αιωρούνται πάνω από το ποτάµι, καθώς και την ιστορική Πλατεία του Καθεδρικού Ναού µε το καµπαναριό, 

την Παναγία των Λουλουδιών (Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε) µε τον περίφηµο τρούλο του Μπρουνελέσκι -

σήµα κατατεθέν της πόλης- και το ιστορικό Βαπτιστήριο. Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε τη συνοικία όπου 

έζησε ο πατέρας της ιταλικής γλώσσας, ο µεγάλος φιλόσοφος της Αναγέννησης, ο ∆άντης. Επιστροφή το 

απόγευµα στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 

 

6η µέρα  Πέµπτη 09-04-2020 

 

Πρωινό αφιερωµένο για επίσκεψη στην διάσηµη γκαλερί Ουφίτζι µε τα περίφηµα έργα της Ιταλικής 

Αναγέννησης, όπου θα έχουµε την ευκαιρία να θαυµάσουµε έργα ζωγραφικής Φλωρεντιανών αλλά και 

Βενετσιάνων και Φλαµανδών καλλιτεχνών. ∆εν θα παραλείψουµε, βεβαίως, να περάσουµε από την 
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περίφηµη Πιάτσα Ρεπούµπλικα µε τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski, καθώς και από την περίφηµη 

Αψίδα του Θριάµβου. Επίσκεψη στο παλάτσο Βέκιο και το παλάτσο Πίτι µε τους περίφηµους κήπους 

Μπόµπολι. Επιστροφή το απόγευµα στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση..  

 

7
η
 µέρα Παρασκευή 10-04-2020 

 

Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόµιο της Μπολόνια.  Πτήση για Θεσσαλονίκη. Άφιξη στη 

Θεσσαλονίκη . Επιβίβαση στο πούλµαν. Αναχώρηση για Μαυροθάλασσα.  

 

 




