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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»  

 

Το 4ο 
 

Γυμνάσιο Κοζάνης διοργανώνει τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή  

στη Ρόδο και καλεί, με βάσει την 33120/ΓΔ4/6-3-17 Υ.Α. (Β΄681), τους ενδιαφερόμενους 

(ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία και ΚΤΕΛ) που επιθυμούν να συμμετέχουν στη 

διαδικασία επιλογής για την μετακίνηση των μαθητών, να υποβάλλουν σε σφραγισμένο 

φάκελο (κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε 

πρωτότυπη μορφή) την προσφορά τους μέχρι την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 και ώρα 11.30΄ 

π.μ. στο γραφείο της Δ/νσης του σχολείου. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο της 

Δ/νσης του σχολείου στις 12.00΄ π.μ. της ίδιας ημέρας παρουσία των ενδιαφερομένων.  

Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν με τα παρακάτω στοιχεία και να πληρούν τα 

παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις:  

Στοιχεία:  
1. Προορισμός: Ρόδος  

 

2. Μεταφορικά μέσα: Οδική μετακίνηση με λεωφορείο Κοζάνη – Θεσσαλονίκη, 

αεροπορικώς στη Ρόδο και λεωφορείο διαθέσιμο για μετακινήσεις στη Ρόδο. 

Επιστροφή αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη και  οδική μετακίνηση Θεσσαλονίκη 

– Κοζάνη. 

 

3. Αριθμός μαθητών : 32 

 

4. Αριθμός συνοδών καθηγητών : 6 

 

5. Ημερομηνία πραγματοποίησης εκδρομής : 19 έως 22  Απριλίου 2018 ή 3 έως 6 

Μαΐου 2018. Το πρακτορείο μπορεί να προτείνει τις ακριβείς ημερομηνίες 

αναχώρησης και επιστροφής κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα προκείμενου 

να επιτύχει τις χαμηλότερες τιμές διαμονής καθώς και τα χαμηλότερα ναύλα. 

 

6. Ξενάγηση στους κλασικούς προορισμούς και επιπλέον: 

Στην ανατολική Ρόδο στην Καλλιθέα, Λίνδο, Αρχάγγελο και Επτά Πηγές. 

Στην Δυτική Ρόδο Στην Ιαλυσό, Θεολόγο (κοιλάδα με τις Πεταλούδες), Κάμειρο 

και Μονόλιθο.  

 

 

Κριτήρια και απαιτήσεις:  

 

1. Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής.  

 

2. Να αναφέρονται η προσφερόμενη συνολική τιμή και η τιμή κατ’ άτομο 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και του Φ.Π.Α.).  



 

3. Το πρακτορείο θα πρέπει να διαθέσει έμπειρους οδηγούς, τα λεωφορεία να 

πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

(δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ) και να είναι στην 

αποκλειστική διάθεση του σχολείου για όσο χρόνο απαιτηθεί για την 

ολοκλήρωση της επίσκεψης.  

 

4. Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και συνοδών 

εκπαιδευτικών σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.  

 

5. Να παραδοθεί συμβόλαιο αστικής ευθύνης του τουριστικού γραφείου.  

 

6. Να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση, ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας το 

οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  

 

7. Διαμονή σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων με ημιδιατροφή. Οι μαθητές και οι 

συνοδοί καθηγητές θα διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο. Αποκλείονται τα 

μπανγκαλόου. 

 

8. Θα διατεθούν τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα 

για τους καθηγητές.  

 

9. Δωρεάν μετακίνηση για τους καθηγητές. 

 

10. Έκδοση ονομαστικών φορολογικών αποδείξεων για τους εκδρομείς, εφόσον 

ζητηθεί. 

 

11. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται: 

 Η τελική συνολική τιμή κατ’άτομο, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

κρατήσεων και του ΦΠΑ. 

 Η τελική συνολική τιμή του ταξιδιού. 

 Προτεινόμενο πρόγραμμα εκδρομής. 

 Το όνομα του ξενοδοχείου. 

 Η αεροπορική εταιρεία. 

 

 

 

Η αξιολόγηση και η επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από  το 

Σύλλογο Διδασκόντων και τη Διευθύντρια του σχολείου. 

 

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε επιπλέον γραπτή διευκρίνιση, 

καθώς και της ακύρωσης της επίσκεψης, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου 

αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο τουριστικό 

γραφείο.  

 
 

         Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 
 

 
         ΆΝΝΑ ΚΡΑΝΙΩΤΗ 

             ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 


