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Θζμα: Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίθςθ ςχολικισ 

εκδρομισ στις Δαλματικές  ακτές. 

Παρακαλοφμε όςα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμοφν να εκδηλώςουν ενδιαφζρον και να υποβάλλουν τισ 
προςφορζσ τουσ ςχετικά  με την εκδρομή (ή Μετακίνηςη)  του Σχολείου μασ. 
 
Η προςφορά κατατίθεται κλειςτι ςτο Σχολείο. 
 
Με κάθε προςφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτωσ και Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι 
διαθζτει, βεβαίωςθ ςυνδρομισ των νομίμων προχποκζςεων για τθ λειτουργία τουριςτικοφ γραφείου,  
η  οποία βρίςκεται ςε ιςχφ.  
 

 
        

1 ΣΧΟΛΕΙΟ 3
ν
 ΓΔΛ Κνδάλεο 

2 ΠΡΟΟΡΙΜΟ/ΟΙ  -  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΥΧΡΗΗ ΚΑΙ 

ΔΠΙΣΡΟΦΉ 

Γαικαηηθέο αθηέο. Η εθδξνκή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί  ζηηο 7-8-9-

10 Απξηιίνπ 2016 . Θα είλαη πνιπήκεξε ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 4 εκεξώλ 

(ηξεηο δηαλπθηεξεύζεηο, σο εκέξα επηζηξνθήο νξίδεηαη ε Κπξηαθή). Σν 

πξαθηνξείν κπνξεί λα πξνηείλεη ηηο αθξηβείο εκεξνκελίεο αλαρώξεζεο θη 

επηζηξνθήο ζην αλσηέξσ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη ηηο 

ρακειόηεξεο ηηκέο δηακνλήο θαη ηα ρακειόηεξα λαύια. 

3 ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ 

ΑΡΙΘΜ. 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 

(καζεηέο / θαζεγεηέο) 

60 καζεηέο θαη 4 θαζεγεηέο. ύλνιν 64. 

4 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΔΟ/Α 

– ΠΡΟΘΔΣΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Ιδηόθηεηα, πνιπηειή ιεσθνξεία γηα ηηο νδηθέο κεηαθηλήζεηο.  

 

Σα ιεσθνξεία ΓΔΝ πξέπεη λα είλαη δηώξνθα. 

  

5 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ- 

ΠΡΟΘΔΣΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

(μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-

πρωινό ή ημιδιατροφή) 

Να πξνβιεθζνύλ  ηξείο (3) δηαλπθηεξεύζεηο. 

 

Σα μελνδνρεία λα είλαη 3 ή 4 αζηέξσλ κε πξσηλό ή εκηδηαηξνθή. Σν 

πξσηλό λα είλαη κπνπθέο Ακεξηθαληθνύ ηύπνπ. Γηα ηνπο θαζεγεηέο λα 

πξνβιεθζνύλ κνλόθιηλα ή δίθιηλα δσκάηηα. Γηα ηνπο καζεηέο δίθιηλα ή 

ηξίθιηλα. Σα μελνδνρεία πξέπεη λα βξίζθνληαη εληόο ή θνληά ζην θέληξν 

ηεο πόιεο. 

 

  



Γηα θάζε πξνηεηλόκελν μελνδνρείν λα δίδεηαη μερσξηζηή ηηκή θαζώο θαη 

ηα πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ην μελνδνρείν όπσο θαη ε επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηνπ ζην Γηαδίθηπν. 

 

ύκθσλα κε ηηο πάγηεο νδεγίεο ηεο HATTA θαη ηεο Έλσζεο 

Σνπξηζηηθώλ Γξαθείσλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, ζηελ πξνζθνξά λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ ελ 

ιόγσ μελνδνρείσλ γηα ηηο εκεξνκελίεο ηεο εθδξνκήο. 

6 ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

(πξόγξακκα,  

παξαθνινύζεζε 

εθδειώζεσλ, επίζθεςε 

ρώξσλ, γεύκαηα, θηι.) 

Γσξεάλ θάιπςε γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. 

 

Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο ηνπο εθδξνκείο ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεύεη εθπξόζσπνο ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ ελώ γηα θάζε 

ιεσθνξείν/γθξνππ ζα πξέπεη λα ππάξρεη μερσξηζηόο μελαγόο ηνπ 

γξαθείνπ. 

 

Σν πξαθηνξείν νθείιεη λα πξνηείλεη εζηηαηόξηα γηα κεζεκεξηαλό, ηθαλά 

λα εμππεξεηήζνπλ ην ζύλνιν ησλ εθδξνκέσλ, κε πξνθαζνξηζκέλν κελνύ 

θαη θόζηνο αλά άηνκν, ζην ηζηνξηθό θέληξν ησλ πόιεσλ όπνπ ζα 

θηλνύληαη νη εθδξνκείο. 

 

ε θάζε πόιε λα πξνβιεθζεί μελάγεζε/πεξηήγεζε ζην ηζηνξηθό θέληξν. 

Δπηπιένλ, λα αλαγξάθεηαη ην θόζηνο ηνπηθώλ & πηζηνπνηεκέλσλ 

μελαγώλ γηα δύν γθξνππ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζρνιείν θιείζεη 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία ή/θαη πνιηηηζηηθνύο ρώξνπο. 

 

Παξνπζία γηαηξνύ ζηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ, όηαλ απηό απαηηεζεί επί 

24ώξνπ βάζεσο. 

 Δλδεηθηηθό Πξόγξακκα εθδξνκήο:  

1η  ημέρα: Αλαρώξεζε από Κνδάλε θαη άθημε ζηε Μπνύληβα κέζσ 

Αιβαλίαο. Γηαλπθηέξεπζε  ζηε Μπνύληβα. 

2
η
 ημέρα: Αλαρώξεζε γηα Νηνπκπξόβληθ  κέζσ Κόηνξ. Άθημε ζην 

Νηνπκπξόβληθ. Γηαλπθηέξεπζε. 

3
η 

ημέρα: Πεξηήγεζε ζην Νηνπκπξόβληθ θαη επίζθεςε ζηελ πόιε ηνπ 

Μόζηαξ.  Γηαλπθηέξεπζε ζην Νηνπκπξόβληθ. 

4
η
 ημέρα: Αλαρώξεζε γηα Κνδάλε. ύληνκε πεξηήγεζε ζηα Σίξαλα. 

Άθημε αξγά ην  βξάδπ ζηελ Κνδάλε. 

  

7 ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ ΔΤΘΤΝΗ 

ΓΙΟΡΓΑΝΧΣΗ (μόνο εάν 

πρόκειται για πολυήμερη 

εκδρομή) 

ΝΑΙ 

8 ΠΡΟΘΔΣΗ 

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΛΤΦΗ 

ΔΞΟΓΧΝ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ 

ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ Η΄ 

ΑΘΔΝΔΙΑ*  

ΝΑΙ κε πξόβιεςε επηζηξνθήο ρξεκάησλ γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο ή 

αηθλίδηαο αζζέλεηαο 

9 ΣΔΛΙΚΗ ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΟΤ 

ΣΑΞΙΓΙΟΤ (ζπκπεξ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ 

10 ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ ΑΝΑ 

ΜΑΘΗΣΗ (ζπκπεξ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ  

11 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ  

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11:15 

12 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11:30 

 



Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ μελνδνρείσλ θαη ησλ εζηηαηνξίσλ ζα ιεθζνύλ ππόςε κεηαμύ άιισλ θαη νη θξηηηθέο 

γηα ηα αληίζηνηρα μελνδνρεία ζε δεκνθηιή ηαμηδησηηθά site όπσο π.ρ. ην TripAdvisor θαη ην Booking.com 

θαζώο θαη ε ρξνλναπόζηαζή ηνπο από ην θέληξν ησλ αληίζηνηρσλ πόιεσλ θαη ηνπο ρώξνπο θαζεκεξηλήο 

μελάγεζεο. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ρξνλναπόζηαζεο ζα ιεθζεί ππόςε ε εθηίκεζε ησλ ραξηώλ ηεο Google. 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ιεσθνξείσλ ζα ιεθζεί ππόςε θαη ε ειηθία ηνπο βάζεη ηεο πξώηεο θπθινθνξίαο 

ηνπο όπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ εθάζηνηε ιεσθνξείνπ. 

ηελ πξνζθνξά λα αλαγξάθεηαη ζαθώο ε δηάξθεηα ηζρύνο ησλ αλαγξαθνκέλσλ ηηκώλ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 

μελνδνρεία.  

Ο δηαγσληζκόο είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα, ζπλεπώο ζα ζπλππνινγηζηνύλ ηόζν ε ηηκή όζν θαη ε 

πνηόηεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ θαηαιπκάησλ θαη ππεξεζηώλ. 

Σν ρνιείν δηαηεξεί ην Γηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ 

αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ζην Σνπξηζηηθό Γξαθείν. 

Γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα ην νπνίν κπνξνύλ νη 

ελδηαθεξόκελνη λα πξνκεζεπηνύλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ (http://3lyk-
kozan.koz.sch.gr) ή κέζσ email. 

Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ θ. 

Βιάρνπ Κξύζηα ή κε ηελ θ. Παγθάθνπ Άλλα ή κε ην θ.Παληειίδε Παληειή ζην ηειέθσλν ηνπ ζρνιείνπ 

2461022653 θαη ζην email ηνπ ζρνιείνπ: mail@3lyk-kozan.koz.sch.gr 

  

                                                                                    Ο Γ/ληήο   ηνπ ρνιείνπ  

 
 

Γνύκαο Μηραήι

http://3lyk-kozan.koz.sch.gr/
http://3lyk-kozan.koz.sch.gr/


ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Το τουριςτικό γραφείο  
Επωνυμία  : ……………………………………………………………………………………………………… 
Διεφκυνςθ.: …………………………………………………………………………………………………….. 
τοιχεία επικοινωνίασ:………………………………………………………………………………………. 

 
προςφζρει τα παρακάτω για την οργάνωςη τησ  
4ιμερθσ εκδρομισ του 3ου ΓΕΛ Κοηάνθσ ςτισ Δαλματικζσ ακτζσ:  

 
 
Αναχώρθςθ από Κοηάνθ: _____________________  (θμ/νία και ώρα)  
 
Επιςτροφι ςτθν Κοηάνθ: __________________ (θμ/νία και ώρα)  
 
Ξενοδοχεία:  

Επωνυμία Σθλζφωνο E-mail Ιςτοςελίδα 

    

    

    

    

    

 
υνολικό κόςτοσ εκδρομισ (με ΦΠΑ)  

Ξενοδοχείο  υνολικό κόςτοσ με 
ΦΠΑ 

  

  

  

  

  

 
Κόςτοσ εκδρομισ ανά μακθτι  (με ΦΠΑ)  

Ξενοδοχείο  υνολικό κόςτοσ με 
ΦΠΑ 

  

  

  

  

  

 
Επιπλζον προςφορζσ από το Σουριςτικό Γραφείο:  

 
 

 
         Για το τουριςτικό γραφείο 

 
             Σφραγίδα και υπογραφή υπευθφνου  
 


