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       Κοζάνη,  25 – 2- 2016 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Τουριστικά – Ταξιδιωτικά Γραφεία 
 
 
 
Κοιν:  Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

Θέμα:  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων  για 
πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο υλοποίησης 
Περιβαλλοντικού Προγράμματος στο ΚΠΕ Φιλίππων Καβάλας και στην 
Ξάνθη 

 

Παρακαλούμε, όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 
και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά με την εκπαιδευτική επίσκεψη 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 4
ο 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κοζάνης 
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ  - 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Καβάλα-Ξάνθη-Κομοτηνή 
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από :  
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 16 Απριλίου 2016  
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:  19 Απριλίου 2016 
4 ημέρες (3 διανυκτερεύσεις) 
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
(μαθητές / καθηγητές) 

Μαθητές : 35 (±3) 
Συνοδοί καθηγητές:  3 

ΣΥΝΟΛΟ: 38 (±3) 
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ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α - 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Πολυτελή κλιματιζόμενο λεωφορείο (όχι διώροφο) για τις οδικές 
μετακινήσεις το οποίο να είναι στην αποκλειστική διάθεση του σχολείου 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων ή 
ωραρίου και με έμπειρους οδηγούς. 

Πρόβλεψη 2ου Οδηγού  ώστε να μην παρακωλύεται η υλοποίηση του 
προγράμματος. 
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5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα- 
πρωινό ή ημιδιατροφή) 

Δύο (2) διανυκτερεύσεις σ τ η ν  Ξ ά ν θ η  και μία (1) διανυκτέρευση 
στην Κ α β ά λ α  σε ξενοδοχείο 4* ή 5*  με πρωινό (μπουφές)  
     Για τους καθηγητές να προβλεφθούν μονόκλινα ή δίκλινα δωμάτια.  
  Για τους μαθητές δίκλινα ή τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια. 
     Τα ξενοδοχεία να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της 
πόλης. 
    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.) 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής, τους εκδρομείς θα πρέπει 
να συνοδεύει εκπρόσωπος του ταξιδιωτικού  

2. Το τουριστικό γραφείο έχει υποχρέωση να ακολουθήσει το 
πρόγραμμα που θα συντάξει το σχολείο. 

3. Έκδοση ονομαστικών φορολογικών αποδείξεων για τους 
εκδρομείς, εφόσον ζητηθεί. 

4. Δωρεάν κάλυψη για τους συνοδούς καθηγητές. 

5. Δυνατότητα ιατρικής παρακολούθησης στη διάθεση των 
μαθητών, όταν αυτό απαιτηθεί, επί 24ώρου βάσεως. 

 
6. Ακολουθεί ενδεικτικό πρόγραμμα (μπορεί τα τροποποιηθεί): 

  

 

Σ ά β β α τ ο  1 6 -4-2016 

Αναχώρηση από την Κοζάνη. Άφιξη στη Καβάλα μετά τις 

απαραίτητες στάσεις. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση 

στο αρχαίο θέατρο και στην αρχαία πόλη. Ελεύθερη βραδινή 

ξενάγηση στο κέντρο της πόλης  

Κυριακή  17-4-2016 
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και επίσκεψη- ξενάγηση  στο 
Ρωμαϊκό υδραγωγείο και τζαμί. Το μεσημέρι γεύμα και ξενάγηση 
στην Καβάλα. Το απόγευμα  αναχώρηση για Ξάνθη. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στην παλιά πόλη της Ξάνθης. 
Δευτέρα 18-4-2016 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των 
Αβδήρων και στο Μουσείο. Επίσκεψη στο Μυρωδάτο Ξάνθης. 
Επιστροφή στην πόλη για γεύμα. Ξεκούραση στο ξενοδοχείο. 
Απόγευμα επίσκεψη στον καταρράκτη Λειβαδίτη. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Βραδινό δείπνο σε ταβέρνα της Ξάνθης και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
 
Τρίτη 19-4-2016 
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο κέντρο 
της πόλης της Κομοτηνής. Επίσκεψη στο ΚΠΕ Φιλίππων. Γεύμα 
και επιστροφή στην πόλη της Κοζάνης. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 

 
ΝΑΙ 
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ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

ΝΑΙ με πρόβλεψη επιστροφής χρημάτων για λόγους ανωτέρας βίας ή 
αιφνίδιας ασθένειας 
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ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
(συμπερ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ 
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ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ 
ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου  2016 και ώρα 11:45 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου  2016 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 της πόλης 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 τρόπος πληρωμής θα καθοριστεί στο συμβόλαιο και ένα ποσό 10% επί της συνολικής αξίας 

της εκδρομής θα εξοφληθεί μετά την ολοκλήρωσή της. 
 

 Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το ποσό 
της εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής. 
 

 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 στα 
τηλέφωνα του σχολείου 2461034480, 2461034073 και στο email του σχολείου: mail@4gym-
kozan.koz.sch.gr 

 

        Ο Διευθυντής 

 

 

 

Τζήμκας Δακής Χρήστος 

mailto:mail@4gym-kozan.koz.sch.gr
mailto:mail@4gym-kozan.koz.sch.gr

