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ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  

 
Το  2ο ΕΠΑ.Λ Κοζάνης στα πλαίσια προγραμμάτων αγωγής 

σταδιοδρομίας θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική επίσκεψή και  καλεί  

τους ενδιαφερόμενους  (ταξιδιωτικά  - τουριστικά γραφεία) που επιθυμούν 

να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να  υποβάλλουν την 

προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο της Διευθύντριας μέχρι 

την Τετάρτη , 8/2/2017 και ώρα 11:00 π.μ.  

Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο της Διευθύντριας την ίδια 

ημέρα στις 11:15 π.μ. παρουσία  όλων των ενδιαφερομένων.  

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο 

απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής 

των νόμιμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, η 

οποία βρίσκεται σε ισχύ.   

Οι προσφορές των Τουριστικών Γραφείων θα γίνουν με τα  πιο κάτω 

στοιχεία και απαιτήσεις : 

Πρόταση Α :  

1 . Προορισμός : Βελιγράδι Σερβίας  (οδικώς)  

2. Προτεινόμενη ημερομηνία: Από 28 Μαρτίου 2017 έως 1 Απριλίου 

2017. Δεκτές και προτάσεις για άλλες ημερομηνίες, προηγούμενες ή 

μεταγενέστερες με ή χωρίς Σαββατοκύριακο , εφόσον εξασφαλίζουν 



καλύτερες συνθήκες οργάνωσης της εκδρομής  και χαμηλότερα ναύλα.  

Πρόταση Β:  

1 . Προορισμός : Ρώμη (αεροπορικώς)  

2. Προτεινόμενη ημερομηνία: Από 10 Μαρτίου 2017 έως 14 

Μαρτίου 2017. Δεκτές και προτάσεις για άλλες ημερομηνίες, 

προηγούμενες ή μεταγενέστερες με ή χωρίς Σαββατοκύριακο, εφόσον 

εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες οργάνωσης της εκδρομής και 

χαμηλότερα ναύλα.  

Και για τις δύο Προτάσεις :  

3 . Συνολικά άτομα : 35 και 3  συνοδοί καθηγητές .  

4. Να προβλεφθούν τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις. Τα ξενοδοχεία να 

είναι 3 ή 4 αστέρων με πρωινό ή ημιδιατροφή. Το πρωινό να είναι  

μπουφές Αμερικανικού τύπου. Για τους καθηγητές να προβλεφθούν 

μονόκλινα δωμάτια. Τα ξενοδοχεία πρέπει να βρίσκονται  εντός ή κοντά 

στο 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 οδηγίες ΗΑΤΤΑ και της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας –  

Θράκης να συμπεριληφθούν έγγραφα που να αποδεικνύουν τη 

διαθεσιμότητα των εν λόγω ξενοδοχείων για τις ημερομηνίες της 

εκδρομής.  

5. Τη συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν 

κρατήσεων και του ΦΠΑ)  και δωρεάν κάλυψη για τους συνοδούς 

καθηγητές.  

6. 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. Το πρακτορείο οφείλει να προτείνει εστιατόρια για 

μεσημεριανό, ικανά να εξυπηρετούν το σύνολό των εκδρομέων, με 

προκαθορισμένο μενού και κόστος ανά άτομο, στο ιστορικό κέντρο των 

πόλεων όπου κινούνται οι εκδρομείς. Σε κάθε πόλη να προβλεφθεί 

ξενάγηση/περιήγηση στο ιστορικό κέντρο. Επιπλέον, να αναγράφεται το 

κόστος τοπικών & πιστοποιημένων ξεναγών για δύο γκρουπ στην 



περίπτωση που το σχολείο κλείσει επισκέψεις σε μουσεία ή/ και 

πολιτιστικούς χώρους.  

7 . Ο Διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια 

επιλογής .  

8 . Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς 

θα γίνει από πενταμελή  επιτροπή, αποτελούμενη από το Διευθυντή του 

Σχολείου, 2 συνοδούς καθηγητές,  εκπρόσωπο των γονέων και 

κηδεμόνων και εκπρόσωπο των μαθητών .  

9 . 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 τη μεταφορά των μαθητών και των συνοδών καθηγητών τους 

απαιτείται : 

  Λεωφορείο κλιματιζόμενο με όλες τις προδιαγραφές 

ασφαλείας (ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας 

κλπ)  

  Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία.  

  Πρόσθετη ασφάλιση για κάλυψη εξόδων σε περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθένειας.  

  Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη ειδικού  σήματος 

λειτουργίας σε ισχύ.  

 

 

                                                                        Η  Δ/ντρια  

 

                                                         Παπαοικονόμου  Αικατερίνη   


