
 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ» 

ΣΧΕΤ:    Υ.Α. Αριθμ. 33120/ΓΔ4/06-03-2017/Υπ. Παιδείας (ΦΕΚ 681/2017)  

To 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών της 

Β΄και Γ΄ Γυμνασίου στην Κρήτη, στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος. Καλούνται οι κατά το νόμο 

δικαιούχοι που ενδιαφέρονται, να καταθέσουν την Τρίτη 9-1- 2018 και ώρα11:00 π.μ ΚΛΕΙΣΤΕΣ τις 

προσφορές τους, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με 
τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

 

Στοιχεία Εκδρομής 

Τόπος: Κρήτη 

Χρόνος: 10 Μαρτίου 2018 – 14 Μαρτίου 2018. Σε περίπτωση σημαντικής οικονομικής διαφοράς, το σχολείο 
διατίθεται κατόπιν συνεννόησης να αλλάξει τις ημέρες αναχώρησης και επιστροφής, αλλά όχι τον μήνα. 

Διάρκεια: Τέσσερις (4) ημέρες – τρεις (3) διανυκτερεύσεις: Μία (1) στα Χανιά και δύο (2) στο Ηράκλειο ή δύο 

(2)στο Ηράκλειο και μία(1) στα Χανιά. 

Συμμετέχοντες: 35 μαθητές και 3 συνοδοί Καθηγητές. 

Μέσον: Η μετακίνηση Κοζάνη-Θεσσαλονίκη θα γίνει οδικώς και Θεσσαλονίκη-Κρήτη αεροπορικώς. Η 

επιστροφή Κρήτη-Θεσσαλονίκη αεροπορικώς και Θεσσαλονίκη-Κοζάνη οδικώς. Οι μετακινήσεις στην Κρήτη 
θα γίνουν με λεωφορείο. Να αναζητηθούν οι συνδυασμοί με πρωινές για την αναχώρηση και απογευματινές 

για την επιστροφή πτήσεις και οι φθηνότερες στις ανωτέρω ημερομηνίες. 

Για τις οδικές μετακινήσεις τα λεωφορεία πρέπει να είναι πολυτελή, κλιματιζόμενα και να πληρούν τις 

απαιτούμενες προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες 

ασφαλείας, κλπ.). Τα λεωφορεία πρέπει να είναι στην αποκλειστική διάθεση του Σχολείου όλο το 24ωρο, καθ' 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής για τις μετακινήσεις των μαθητών, όποτε αυτό ζητηθεί από τους συνοδούς 

καθηγητές, ακόμη και σε κάποιες έκτακτες περιπτώσεις μετακινήσεων. Το τουριστικό γραφείο δεσμεύεται για 

την άψογη συμπεριφορά του οδηγού, το ότι δε θα καπνίζει στο λεωφορείο και την άριστη συνεργασία του με 

τους συνοδούς καθηγητές. Να υπάρχουν εφεδρικοί οδηγοί για όσες μετακινήσεις χρειαστεί να γίνουν πέρα του 

ωραρίου των βασικών  οδηγών. Οποιαδήποτε παρέκκλιση συνιστά λόγο απόρριψης του συγκεκριμένου 

τουριστικού γραφείου από μελλοντική μετακίνηση των μαθητών του Σχολείου. 
Ξενοδοχείο: Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* ή 5*. Τα ξενοδοχεία να βρίσκονται  μέσα στην πόλη ή σε κοντινή 

απόσταση (μικρότερη των 12 χιλ) και κατά προτίμηση να λειτουργούν όλο το χρόνο. Απαραίτητη προϋπόθεση 
η διαμονή μαθητών και καθηγητών στο ίδιο κτίριο.  Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου (εκτός από 

πισίνες) πρέπει να είναι στην διάθεση του σχολείου, σε πλήρη λειτουργία κατά τη διαμονή και το ξενοδοχείο 

πρέπει να πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη διαμονή (θέρμανση, ζεστό νερό, 

καθαριότητα κλπ). Στην προσφορά του Τουριστικού γραφείου πρέπει να αναφέρεται το όνομα, η 
τοποθεσία/διεύθυνση και η ιστοσελίδα του προτεινόμενου ξενοδοχείου (εφόσον αυτή υπάρχει). 

Δωμάτια: Δίκλινα ή τρίκλινα (μαθητές) – μονόκλινα (Καθηγητές), με το δικό τους μπάνιο, όλα στον ίδιο 

όροφο/πτέρυγα του ξενοδοχείου. Όχι ράντζα. 

Διατροφή: Ημιδιατροφή σε μπουφέ (πρωινό και μεσημεριανό ή βραδινό κατόπιν συνεννοήσεως για την κάθε 

μέρα). 
 

Πρόγραμμα επισκέψεων: Ηράκλειο: Κνωσσός, Μουσείο Καζαντζάκη, Ενυδρείο, Αρχαιολογικό μουσείο 

Ηρακλείου, Ιστορικό και μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ηρακλείου, τάφος Καζαντζάκη, Ναός Αγίου Τίτου, 

περιήγηση στην πόλη. Ρέθυμνο: Παλιά πόλη Ρεθύμνου, Αρκάδι. Χανιά: Ενετικό λιμάνι, Αιγυπτιακός Φάρος 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ ΔΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

Ταχ.Δ/νση:     Φιλίππου Β’ 29 
Ταχ. Κώδ.:      50100 
Τηλέφωνο:      24610 30229 
Fax:               24610 30229 
e-mail :          mail@2gym_kozan.koz.sch.gr 
 

  

 

 

 

 
Κοζάνη, 22/12/2017 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 436 

 

 

 
ΠΡΟΣ: Ταξιδιωτικά – Τουριστικά   

Πρακτορεία 

    

ΚΟΙΝ:   Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης 

               Ν. Κοζάνης 

  



Δημοτικό ρολόι, Δημοτική αγορά, Μουσείο τυπογραφίας, Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου, Τάφοι Βενιζέλων, 

Μονή Αγίου Φραγκίσκου Φραγκισκανών Άγιος Νικόλαος: περιήγηση στην πόλη 

Πιθανές τροποποιήσεις του προγράμματος θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο από τους συνοδούς καθηγητές. 
Η σειρά των περιηγήσεων να μπορεί να τροποποιηθεί για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος. 

 

Απαραίτητοι Όροι 

Η μετακίνηση, η διαμονή σε 3 μονόκλινα δωμάτια, το πρωινό και τα γεύματα των 3 συνοδών καθηγητών 

πρέπει να είναι δωρεάν. 

Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής-Επαγγελματικής Ευθύνης (αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου) και κατ' 
άτομο (όχι κατά λεωφορείο) επιβάρυνση. 

Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος όλων 

των συμμετεχόντων στην εκδρομή μαθητών/τριών και συνοδών εκπαιδευτικών. 

Προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων για τις ανωτέρω περιγραφόμενες παροχές (αντίγραφο ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης του Τουριστικού Πρακτορείου στο οποίο θα φαίνεται και ο αριθμός του 
συμβολαίου, ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης). 

Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει 

ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Επίσης θα πρέπει να καταθέσει έγγραφα (αντίγραφα e-

mail ή fax) που να πιστοποιούν την ύπαρξη διαθεσιμότητας των δωματίων στα ξενοδοχεία, καθώς και των 

αεροπορικών - ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τις ημερομηνίες της εκδρομής και τον συνολικό αριθμό των 

εκδρομέων. 
 

Στις προσφορές να αναφέρεται η συνολική τιμή της εκδρομής καθώς και η τελική τιμή κατ’ άτομο 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και του ΦΠΑ). Οι προσφορές να κατατεθούν σε κλειστούς 

φακέλους στο γραφείο της Διεύθυνσης του 2ου Γυμνασίου Κοζάνης. Θα ανοιχτούν παρουσία όσων 

ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν, από την επιτροπή που συστάθηκε με βάση την Εγκύκλιο 
12987/Γ2/2011, την Τρίτη 9/1/2018 και ώρα 11 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου. 

 

Το πλήρες πρόγραμμα και οι αναλυτικοί όροι της εκδρομής θα συμπεριληφθούν στο ιδιωτικό συμφωνητικό 

που θα υπογραφεί με το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο που θα επιλεγεί. 

Συνοδός εκπρόσωπος κατά την διάρκεια της παραμονής στην Κρήτη. 

 
Οι εκδρομείς δεν θα επιβαρυνθούν από διαφορές που θα προκύψουν στο μέλλον σε περίπτωση ανατίμησης 

των εισιτηρίων. Το γραφείο θα εκδώσει αποδείξεις για φορολογική χρήση στον κάθε μαθητή/-τρια ξεχωριστά. 

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια, συνεπώς θα συνυπολογιστούν τόσο η τιμή, όσο και η 

ποιότητα των προσφερόμενων καταλυμάτων και υπηρεσιών. Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το 

τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το ποσό της εξόφλησης, μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής. Το 
Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού 

μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο Τουριστικό Γραφείο. 

Ο τρόπος πληρωμής θα καθοριστεί στο συμβόλαιο και ένα ποσό 10% επί της συνολικής αξίας της εκδρομής 

θα εξοφληθεί μετά την ολοκλήρωσή της. Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο 

θα παρακρατηθεί από το ποσό της εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής  

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

9 Ιανουαρίου 2018, ΩΡΑ 11:00. 

 

 

 
 

Ο Διευθυντής 

 

 

 

 
 

 

Τσιτούρας Γεώργιος 

  

 


