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ΠΡΟΣ: 

Ταξιδιωτικά – Τουριστικά Πρακτορεία 
 

  KOIN: 
        ΔΔΕ Κοζάνης 
 
 

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επίσκεψη αντιπροσωπείας του 

σχολείου στο Μόναχο 

 

Το 3
ο
 Γυμνάσιο Κοζάνης διοργανώνει 4ημερη ή 5ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη σε 

ελληνικό σχολείο του Μονάχου, στο πλαίσιο συνεργασίας των 2 σχολείων και καλεί τους 

ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία), που επιθυμούν να συμμετέχουν στη 

διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 

Παρασκευή, 14/12/2018, και ώρα 12:30 μ.μ.  στο γραφείο της Δ/νριας του 3ου Γυμνασίου 

Κοζάνης.  

Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στο σχολείο σε κλειστό φάκελο με 

επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και ΟΧΙ με 

τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην προσφορά θα πρέπει να 

αναφέρεται η τελική συνολική τιμή ανά μαθητή (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν 

κρατήσεων και του ΦΠΑ) και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και το κόστος μεταφοράς-

διαμονής για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. 

Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις: 

1. Προορισμός:  Μόναχο, Γερμανίας 

2. Ημερομηνία αναχώρησης-επιστροφής: Αναχώρηση από το Σχολείο, Δευτέρα 

18/03/2019 ή Τρίτη 19/03/2019 και επιστροφή, Παρασκευή, 22/04/2018 με 

απογευματινή πτήση ή Σάββατο 23/03/2019. (Το πρωί της Παρασκευής θα 

πραγματοποιηθούν κοινές εκδηλώσεις των δύο σχολείων.) 

3. Μεταφορικά μέσα: 1. Αεροπορικώς από και προς Μόναχο ή Μέμμιγκεν, εφόσον 

ισχύουν οικονομικότερα αεροπορικά εισιτήρια. Να υπάρχουν οι ώρες και οι αριθμοί 

πτήσεων. 2 Οδική μετακίνηση με λεωφορείο προς και από το αεροδρόμιο Θεσ/νίκης 

και από και προς το αεροδρόμιο του Μονάχου ή του Μέμμιγκεν. 3. Λεωφορείο μόνο 

για μία ημέρα για επίσκεψη στο Νταχάου και ξενάγηση στο Μόναχο. (Παρακαλούμε 

να δώσετε και  μία 2
η
 τιμή με ενδεχόμενο να υπάρχει στη διάθεση του γκρουπ 

λεωφορείο καθ΄όλη τη διάρκεια της εκδρομής.) 

4. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 22-25 μαθητές και 3 καθηγητές 

5. Διαμονή: 3 ή 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε οικονομικό, αλλά καθαρό ξενοδοχείο 

σε 3-4κλινα δωμάτια για τους μαθητές και 3κλινο για τους συνοδούς. Βασικό 
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κριτήριο επιλογής του ξενοδοχείου να βρίσκεται κοντά σε σταθμό μετρό, εφόσον 

δεν θα υπάρχει συνεχώς λεωφορείο στη διάθεση των εκδρομέων.  

6. Ξενάγηση: Ξεναγός για Νταχάου και μία ξενάγηση στο Μόναχο  

7. Το πρακτορείο πρέπει να διαθέτει έμπειρους οδηγούς και τα λεωφορεία που θα 

χρησιμοποιηθούν να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία (δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ).  

8. Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και 

υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ  

9. Να παραδοθεί συμβόλαιο αστικής ευθύνης του Τουριστικού Γραφείου 

10. Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να 

παρευρεθούν, από την επιτροπή που συστήθηκε με βάση την Εγκύκλιο του 

Φ14/132922/Δ2/4-8-17, την ίδια μέρα  στο γραφείο της Δ/ντριας του 3ου Γυμνασίου. 

11. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση 

όπως και το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του 

απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του 

Τουριστικού Γραφείου, ενώ μία προσιτή τιμή μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των 

συμμετεχόντων μαθητών. 

 

 

 

 

 
 
 

Η Διευθύντρια  

 

 

Θεοδώρα Μουστάκα 


