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Προς 
Ταξιδιωτικά-Τουριστικά Γραφεία 

 
            Κοιν. : Δ/νση Β/θμιας Κοζάνης 

     

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Β’ και 

της Γ’ Τάξης Γυμνασίου Τσοτυλίου στην Αριδαία. 

 

Το Γυμνάσιο Τσοτυλίου-Α΄Β΄Γ΄ Λυκειακές Τάξεις διοργανώνει διήμερη (1 διανυκτέρευση) 

εκπαιδευτική εκδρομή της Β’ και της Γ’ Τάξης Γυμνασίου στην Αριδαία στις 11-12Απριλίου 

2019, και καλεί με βάση την Υ.Α: 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-03-2017), άρθρο 3 

παραγρ. 2 τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία), που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο 

μέχρι την Τετάρτη 27/3/2019, και ώρα 12:00 μ. στο γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου.  

 

 Οι προσφορές των Τουριστικών Γραφείων θα γίνουν με τα πιο κάτω στοιχεία και απαιτήσεις:  

 

1) ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Αριδαία (και μία επίσκεψη στην Έδεσσα) 

2) Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης από Τσοτύλι: Πέμπτη 11-04-2019 και ώρα 08.15 π.μ.  

    Ημερομηνία και ώρα άφιξης στο Τσοτύλι: Παρασκευή 12-04-2019 και ώρα 10.00 μ.μ. 

3)  Διάρκεια εκδρομής: 2 ημέρες  

4) Συνολικά Άτομα: 34 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές  

5) Μετάβαση και επιστροφή οδικώς.  

6) Στην προσφερθείσα συνολική (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και του 

Υ.Π.Α.) τιμή κατ’ άτομο.  

7) Ο Διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής.  
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8) Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν την Τετάρτη 27/03/2019 και έως τις 12:00 το 

μεσημέρι στο γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου. 

 9) Η επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς γίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων και τη 

Διεύθυνση (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4 ΤΑ (ΥΕΚ 681/Β/6-3-2017) .  

10) Το Σχολείο διατηρεί το Δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής ή της μετάθεσής της σε άλλη 

ημερομηνία λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών, λόγω καιρικών συνθηκών 

ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωσης στο Τουριστικό Γραφείου. 

11) Μία δωρεάν συμμετοχή για μαθητή μας, λόγω οικονομικών προβλημάτων. 

12) Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα κάτωθι : 

 i. Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο, όχι διώροφο, που να πληροί τις προδιαγραφές (σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ.), να είναι δε στην 

αποκλειστική διάθεση μας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής με έμπειρους επαγγελματίες 

οδηγούς. Το τουριστικό γραφείο συμπληρώνει σχετικό πίνακα με τον αριθμό κυκλοφορίας και το 

έτος κυκλοφορίας του λεωφορείου που θα διαθέσει στο σχολείο. Σε περίπτωση που δεν 

συμπληρωθεί ο συγκεκριμένος πίνακας, η προσφορά δεν αξιολογείται, γιατί δεν μπορεί να συγκριθεί 

με αυτές των άλλων γραφείων.  

ii. Το τουριστικό γραφείο δεσμεύεται για την άψογη συμπεριφορά κάθε οδηγού και την άριστη 

συνεργασία του με τους συνοδούς καθηγητές. Οποιαδήποτε παρέκκλιση συνιστά λόγο απόρριψης 

του συγκεκριμένου τουριστικού γραφείου από μελλοντική μετακίνηση των μαθητών του σχολείου.  

iii. Διαμονή των μαθητών και καθηγητών σε ξενοδοχείο τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων για μία 

(1) νύχτα με τη μικρότερη δυνατή χιλιομετρική απόσταση από το κέντρο, με ημιδιατροφή εντός του 

ξενοδοχείου σε μπουφέ.  

iv. Δωμάτια: δίκλινα και τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

 v. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου να είναι στην διάθεση του σχολείου, σε πλήρη 

λειτουργία κατά τη διαμονή και το ξενοδοχείο να πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

εύρυθμη διαμονή, (θέρμανση, ζεστό νερό, καθαριότητα κλπ). 

vi. Δωρεάν μετακίνηση, διαμονή και πρόσθετη ασφάλιση των συνοδών καθηγητών.  

vii.  Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών. 

viii. Παράδοση Συμβολαίου αστικής ευθύνης Τουριστικού γραφείου στην προσφορά.  

 ix. Μαζί με την προσφορά κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση 

ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  

x. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με την εκδρομή 

από τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Αξιολογικοί Παράμετροι που θα 

επηρεάσουν την ανάθεση της εκδρομής στο Τουριστικό Γραφείο:  Η Γενική Τιμή ανά Μαθητή.  



Υποχρέωση του τουριστικού γραφείου να ακολουθήσει το πρόγραμμα που θα συντάξει το σχολείο.  

Θα ληφθεί υπόψη η παλαιότητα του λεωφορείου.  Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το 

τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το ποσό της εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της 

εκδρομής. 

 

Υ.Γ.: Παρακαλούμε πολύ να έρθετε σε επικοινωνία και με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ν. Πέλλας, από όπου μας έχουν ειδοποιήσει ότι υπάρχει συμφωνία με τις 

ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλύματα της περιοχής για ειδικές προσφορές 

διανυκτέρευσης στα σχολεία που θα πάρουν μέρος στην εκδήλωση αυτό το διήμερο.      

            

 

                                                                                                                  Ο  Διευθυντής 

 

 

         Κατσαούνης Νικόλαος 


