
 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  Πεντάλοφος 27-1-2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. 379 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
  

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ  
  

ΚΑΡΟΥΤΕΙΟ ΔΙΑΠ/ΚΟ Γ/ΣΙΟ – Λ.Τ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ  
  
Ταχ. Δ/νση : Πεντάλοφος Κοζάνης  
Τ.Κ. : 50007    
Τηλέφωνο : 24680 41210   
FAX : 24680 41581  
Πληροφορίες : Μουράτογλου Ευδόκιμος  
Email : gympenta@sch.gr  

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών πρακτορείων για πολυήμερη 
 εκδρομή στην Ρώμη 
 
Το Καρούτειο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Πενταλόφου Κοζάνης, σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση 129287/Γ2 (ΦΕΚ 2769/2-12-2011) διοργανώνει πενθήμερη εκδρομή της 
Γ΄ τάξης Λυκείου στην Ρώμη και προβαίνει σε μειοδοτικό διαγωνισμό με ποιοτικά κριτήρια για την 
πραγματοποίησή της. Οι προσφορές των τουριστικών γραφείων πρέπει να κατατεθούν έως τις  
5-2-2016 και ώρα 12:00 στο γραφείο του σχολείου και θα ανοιχθούν στις 12:30 και θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: 
 

 Προορισμός:    ΡΩΜΗ 
 

 Αφετηρία και Τερματισμός   Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης (η μετάβαση προς και 
Εκδρομής:    από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης θα γίνει με ίδια  
     μέσα) 

 

 Συνολικά άτομα:   8 (2 μαθητές, 4 μαθήτριες, 2 καθηγητές) 
 

 Πραγματοποίηση Εκδρομής:  9-3-2016 έως 13-3-2016 (το πρακτορείο μπορεί να  
     καθορίσει τις ακριβείς ημερομηνίες με γνώμονα το 
     χαμηλότερο κόστος σε συνεννόηση πάντα με το  
     σχολείο). 

 

 Ξενοδοχείο    τουλάχιστον 3 αστέρων στο κέντρο της πόλης με την 
     προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει επιπλέον χρέωση  
     για θέρμανση, ζεστό νερό, wifi, κλπ.  

 

 Κατά την διάρκεια της παραμονής του σχολείου στη Ρώμη οι μετακινήσεις θα γίνονται με 
μέσα δημόσιας μεταφοράς. 

 



 Προσφερόμενη συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένων κρατήσεων (φόροι 
αεροδρομίων, city tax κλπ.) και του ΦΠΑ καθώς και η είσοδος και η ξενάγηση στο 
Βατικανό στα Ελληνικά ή Αγγλικά. 

 
 

 Στα προτεινόμενα ξενοδοχεία θα υπάρχουν οι ακριβείς ονομασίες τους, οι διευθύνσεις 
τους, οι παροχές τους και η ιστοσελίδα τους.  

 

 Το πρωϊνό θα είναι καθημερινά εντός ξενοδοχείου σε πλήρη μπουφέ απεριόριστης 
ποσότητας και θα περιλαμβάνεται στην τιμή. 

 

 Οι εκδρομείς δεν συμμετέχουν σε διόδια, φόρους εισόδου παραμονής και αεροδρομίων, 
ούτε θα επιβαρυνθούν από διαφορές που θα προκύψουν στο μέλλον από τυχόν 
ανατίμηση των εισιτηρίων.  

 

 Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών.  
 

 Παράδοση «Συμβολαίου αστικής ευθύνης Τουριστικού γραφείου» στην προσφορά και 
υπεύθυνη δήλωση κατοχής σήματος λειτουργίας σε ισχύ. 

 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο 
βρίσκεται σε ισχύ. 

 

 Έκδοση ονομαστικών φορολογικών αποδείξεων για τους εκδρομείς. 
 
 

Ο  Διευθυντής 
 
 

Μουράτογλου Ευδόκιμος 
Πληροφορικός  
Μαθηματικός 

 
 


