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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 
----- 

Tαχ. Δ/νση: Μακρυγιάννη  24 
Τ.Κ. – Πόλη: Κοζάνη   50132 
Τηλέφωνο:        2461022653 
Fax:                      2461039172 
E-mail: mail@3lyk-kozan.koz.sch.gr 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση 

σχολικής εκδρομής στην Ισπανία (Βαρκελώνη). 

 

 Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να 
υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την εκδρομή (ή Μετακίνηση)  του Σχολείου μας. 
Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο. 
 
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση 
ότι διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού 
γραφείου,  η  οποία βρίσκεται σε ισχύ.  
        

1 ΣΧΟΛΕΙΟ 3
ο
 ΓΕΛ Κοζάνης 

2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ  -  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ 

Βαρκελώνη  Η εκδρομή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ 1 και 10 

Απριλίου 2016
 
 . Θα είναι πολυήμερη συνολικής διάρκειας 4 ημερών (3 

διανυκτερεύσεις ). Το πρακτορείο μπορεί να προτείνει τις ακριβείς 

ημερομηνίες αναχώρησης κι επιστροφής στο ανωτέρω διάστημα 

προκειμένου να επιτύχει τις χαμηλότερες τιμές διαμονής και τα 

χαμηλότερα ναύλα. 

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜ. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

(μαθητές / καθηγητές) 

50 μαθητές  και  5  καθηγητές. Σύνολο 55. 

4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α 

– ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Πολυτελές λεωφορείο για τις οδικές μετακινήσεις.  Αεροπλάνο για τη 

μετάβαση  και την επιστροφή. 

 

Το λεωφορείο ΔΕΝ πρέπει να είναι διώροφο. 

 

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-

πρωινό ή ημιδιατροφή) 

Να προβλεφθούν τρεις  (3) διανυκτερεύσεις στην Βαρκελώνη. 

  

Τα ξενοδοχεία να είναι 3 ή 4 αστέρων με πρωινό. Το πρωινό να είναι 

μπουφές Αμερικανικού τύπου. Για τους καθηγητές να προβλεφθούν 

μονόκλινα δωμάτια. Για τους μαθητές δίκλινα ή τρίκλινα. Τα ξενοδοχεία 

πρέπει να βρίσκονται εντός ή κοντά στο κέντρο της πόλης. 

 

Να δοθούν δύο τιμές : μία που να περιλαμβάνει ημιδιατροφή  και μία 

μόνο με πρωινό.   

  



 

Για κάθε προτεινόμενο ξενοδοχείο να δίδεται ξεχωριστή τιμή καθώς και 

τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με το ξενοδοχείο όπως και η επίσημη 

ιστοσελίδα του στο Διαδίκτυο. 

 

Σύμφωνα με τις πάγιες οδηγίες της HATTA και της Ένωσης 

Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης, στην προσφορά να 

συμπεριληφθούν έγγραφα που να αποδεικνύουν τη διαθεσιμότητα των εν 

λόγω ξενοδοχείων για τις ημερομηνίες της εκδρομής. 

6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(πρόγραμμα,  

παρακολούθηση 

εκδηλώσεων, επίσκεψη 

χώρων, γεύματα, κτλ.) 

Δωρεάν μετακίνηση, διαμονή και σίτιση στα συμφωνημένα εστιατόρια 

για τους συνοδούς καθηγητές. 

 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής τους εκδρομείς θα πρέπει να 

συνοδεύει εκπρόσωπος του ταξιδιωτικού γραφείου ενώ για κάθε 

λεωφορείο/γκρουπ θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός ξεναγός του 

γραφείου που μιλάει τη γλώσσα της χώρας που επισκεπτόμαστε. 

 

Το πρακτορείο οφείλει να προτείνει εστιατόρια για μεσημεριανό, ικανά 

να εξυπηρετήσουν το σύνολο των εκδρομέων, με προκαθορισμένο μενού 

και κόστος ανά άτομο, στο ιστορικό κέντρο της πόλης όπου θα κινούνται 

οι εκδρομείς. 

 

Σε κάθε πόλη να προβλεφθεί ξενάγηση/περιήγηση στο ιστορικό κέντρο. 

Επιπλέον, να αναγράφεται το κόστος τοπικών & πιστοποιημένων 

ξεναγών για τρία γκρουπ στην περίπτωση που το σχολείο κλείσει 

επισκέψεις σε μουσεία ή/και αρχαιολογικούς χώρους. 

 

Ακολουθεί ενδεικτικό πρόγραμμα: 

 
1η ημέρα: Κοζάνη- Θεσσαλονίκη – Βαρκελώνη | Περιπατητική ξενάγηση 
πόλης 

Κοζάνη Θεσσαλονίκη οδικώς . Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 

πρωτεύουσα της Καταλονίας, την Βαρκελώνη.Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο.  

Ξενάγηση στο κέντρο της βαρκελώνης , επίσκεψη στα σπίτια  Casa Batllo και 

Casa Mila του μεγάλου Antonio Gaudi , στην  εκκλησία Sagrada Familia. στο Porto 

Olympico, στο Ολυμπιακό χωριό και στην Barceloneta, παλιά γειτονιά των 

ψαράδων.  

Βραδινή έξοδος 

 

 

2η ημέρα: Bαρκελώνη | Ξενάγηση πόλης 

Επίσκεψη σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό . 

Επίσκεψη στη πόλη στο πάρκο Γκουέλ και το νοσοκομείο του Σαν Πάμπλο, 

Ξενάγηση μας στον λόφο Μοντζουίκ . Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. 

Βραδινή έξοδος   

3η ημέρα: Βαρκελώνη | Εκδρομή σε Χιρόνα – Φιγκέρες 

Εκδρομή στο Figueres ,στο μουσείο θέατρο του εκκεντρικού ζωγράφου Σαλβαδόρ 

Νταλί.Μετά από ένα καφέ στο ιστορικό κέντρο του Figueres αναχώρηση για την 

πόλη της Girona , όπου θα επισκεφτούμε τον καθεδρικό ναό και τα ζωγραφιστά 

σπιτάκια στις όχθες του ποταμού που θυμίζουν Φλωρεντία. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Βραδινή έξοδος   

4η ημέρα: Bαρκελώνη – Θεσσαλονίκη 

Επίσκεψη στο ενυδρείο και στο ζωολογικό πάρκο , μεταφορά στο αεροδρόμιο και 

πτήση για Θεσσαλονίκη .Επιστροφή στην Κοζάνη οδικώς 

 

 

 

 



7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν 

πρόκειται για πολυήμερη 

εκδρομή) 

ΝΑΙ 

8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ*  

ΝΑΙ με πρόβλεψη επιστροφής χρημάτων για λόγους ανωτέρας βίας ή 

αιφνίδιας ασθένειας 

9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ 

ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ 

10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ 

ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ  

11 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Δευτέρα  21 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 12:00 

12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 12:00 

 

Για την αξιολόγηση των ξενοδοχείων και των εστιατορίων θα ληφθούν υπόψη μεταξύ άλλων και οι 

κριτικές για τα αντίστοιχα ξενοδοχεία σε δημοφιλή ταξιδιωτικά site όπως π.χ. το TripAdvisor και το 

Booking.com καθώς και η χρονοαπόστασή τους από το κέντρο των αντίστοιχων πόλεων και τους 

χώρους καθημερινής ξενάγησης. Για την αξιολόγηση της χρονοαπόστασης θα ληφθεί υπόψη η 

εκτίμηση των χαρτών της Google. 

Για την αξιολόγηση των λεωφορείων θα ληφθεί υπόψη και η ηλικία τους βάσει της πρώτης 

κυκλοφορίας τους όπως αυτή αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του εκάστοτε λεωφορείου. 

Στην προσφορά να αναγράφεται σαφώς η διάρκεια ισχύος των αναγραφομένων τιμών για τα 

συγκεκριμένα ξενοδοχεία.  

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια, συνεπώς θα συνυπολογιστούν τόσο η τιμή 

όσο και η ποιότητα των προσφερόμενων καταλυμάτων και υπηρεσιών. 

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. 

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. 

Αλεξάνδρου Αλέξιο, τον κ. Δαρδούμπα Αθανάσιο ή την κ. Πάλλα Αναστασία  στο τηλέφωνο του 

σχολείου 2461022653 και στο email του σχολείου: mail@3lyk-kozan.koz.sch.gr 

  

                                                                                    Ο Δ/ντής   του Σχολείου  

 

 

 

        Δούμας Μιχαήλ 


