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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών πρακτορείων για   

            πολυήμερη εκδρομή στην Κρήτη. 
 

Το 2ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 129287/Γ2 (ΦΕΚ 2769/2-12-2011), διοργανώνει 

πολυήμερη εκδρομή στην Κρήτη για τους μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολείου και προβαίνει σε μειοδοτικό διαγωνισμό με 
ποιοτικά κριτήρια για την πραγματοποίησή της. Οι προσφορές των τουριστικών γραφείων πρέπει να κατατεθούν 

σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία: 
 

1) ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Κρήτη 
2) Προτεινόμενος τρόπος μετακίνησης:  

 Αεροπορικά -  Ακτοπλοϊκά  

                                     ή 
 Αεροπορικά  – Αεροπορικά  

3) Διάρκεια και ενδεικτικό πρόγραμμα: Διανυκτερεύσεις δύο στο Ηράκλειο και δύο στα Χανιά, σε ξενοδοχεία 
κατηγορίας 4 αστέρων με δίκλινα ή τρίκλινα για τους μαθητές και δίκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. Το 

λεπτομερές πρόγραμμα της εκδρομής θα καθοριστεί από κοινού με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας και 

τους συνοδούς καθηγητές.    
4) Συνολικά Άτομα: περί τους 100 (90 - 94 μαθητές και 6 συνοδοί καθηγητές). 

5) Πραγματοποίηση εκδρομής:  29 Φεβρουαρίου – 5 Μαρτίου      
6) Προσφερόμενη συνολική τιμή κατ’ άτομο συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδεχόμενων κρατήσεων και του 

Φ.Π.Α., με ακριβείς ονομασίες των προτεινόμενων ξενοδοχείων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους και με 

επιβεβαίωση ότι όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι τους θα είναι στη διάθεση των μαθητών του σχολείου και σε πλήρη 
λειτουργία (απαραίτητες προϋποθέσεις σωστής διαμονής, καθαριότητα, θέρμανση, ζεστό νερό κ.λπ.). 

7) Πρωινό και δείπνο καθημερινά εντός ξενοδοχείου σε πλήρη μπουφέ απεριόριστης ποσότητας. 
8) Πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, τα οποία δε θα είναι διώροφα και θα πληρούν τις προδιαγραφές (σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κ.λπ.) και θα είναι στην 
αποκλειστική διάθεση του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής με δύο έμπειρους επαγγελματίες 

οδηγούς.  

9) Ξενάγηση στις περιοχές επισκέψεων με ξεναγό του πρακτορείου και παρουσία υπευθύνου του πρακτορείου καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

10) Δωρεάν κάλυψη των συνοδών καθηγητών.  
11) Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών. 

12) Παράδοση «Συμβολαίου αστική ευθύνης Τουριστικού γραφείου» στη προσφορά και υπεύθυνη δήλωση κατοχής 

σήματος λειτουργίας εν ισχύ. 
13) Προσφορά αεροπορικών εισιτήριων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μαθητών ή καθηγητών. 



14) Οι αξιολογικές παράμετροι που θα επηρεάσουν την ανάθεση της εκδρομής είναι οι εξής: 

 Η γενική τιμή ανά μαθητή. 

 Η  απόσταση των ξενοδοχείων από το κέντρο των πόλεων. 

 Η χρονολογία λειτουργίας των λεωφορείων. 

 Η ολοήμερη διάθεση των λεωφορείων.  

 Οι προδιαγραφές πρωινού και γεύματος.  

 Η παρουσία ξεναγού. 

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

 Οι δωρεάν συμμετοχές για οικονομικά αδύνατους μαθητές. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν και θα ανοιχτούν στο γραφείο Διευθυντή του 2ου ΓΕ.Λ. 
ΚΟΖΑΝΗΣ την Τρίτη 8/12/2015 και ώρα 13.00. 

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια και η κατακύρωσή του θα γίνει μετά από απόφαση 
του Διευθυντή του 2ου ΓΕ.Λ. Κοζάνης και πρόταση των συνοδών καθηγητών και του εκπροσώπου των Γονέων 

και Κηδεμόνων. 
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. 

Το έντυπο προσφοράς για τα τουριστικά γραφεία θα είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα 

http://dide.koz.sch.gr (σε μορφή pdf).  
Ο τρόπος πληρωμής ορίζεται ως εξής: 

Προκαταβολή: 18/12/2015, ποσό 20% επί της συνολικής αξίας της εκδρομής. 

Α΄ δόση: 15/01/2016, ποσό 20% επί της συνολικής αξίας της εκδρομής.   
Β΄ δόση: 25/02/2016, ποσό 40% επί της συνολικής αξίας της εκδρομής.  

Εξόφληση μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής, ποσό 20% επί της συνολικής αξίας της εκδρομής. Οποιαδήποτε 

συμπεφωνημένη, αλλά μη εκτελεσθείσα υποχρέωση του τουριστικού γραφείου, θα παρακρατηθεί από το ποσό 
της εξόφλησης. 

 

 
 

  
 
                                Ο Διευθυντής του 2ου ΓΕ.Λ. Κοζάνης 
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