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Θζμα: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίθςθ ςχολικισ 

εκδρομισ στις Δαλματικές  ακτές». 

 

Το 3ο ΓΕΛ Κοηάνθσ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ.129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/2-12-2011) Υπουργικι 
απόφαςθ, προςκαλεί όςα ταξιδιωτικά γραφεία επικυμοφν να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον και να 
υποβάλλουν ι να αποςτείλουν τισ προςφορζσ τουσ ςχετικά  με τθν εκδρομι του Σχολείου μασ. 
Η προςφορά κατατίκεται ι αποςτζλλεται κλειςτι ςτο Σχολείο. 
 
Με κάκε προςφορά κατατίκεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτιτωσ και Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι 
διακζτει  βεβαίωςθ ςυνδρομισ των νομίμων προχποκζςεων για τθ λειτουργία τουριςτικοφ γραφείου,  
θ  οποία βρίςκεται ςε ιςχφ.  
 

 

 

        

1 ΧΟΛΕΙΟ 3
ο
 ΓΕΛ Κοηάνθσ 

2 ΡΟΟΙΣΜΟΣ/ΟΙ  -  
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΧΩΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΡΙΣΤΟΦΉΣ 

Δαλματικζσ ακτζσ. Η εκδρομι κα πραγματοποιθκεί  από: 
Αναχϊρθςθ:  30 Μαρτίου  2017 ζωσ 
Επιςτροφι: 02 Απριλίου 2017 . 
Θα είναι πολυιμερθ ςυνολικισ διάρκειασ (4) τεςςάρων θμερϊν.  

3 ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΙΘΜ. 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μακθτζσ 
/ κακθγθτζσ) 

Μακθτζσ:    63 
Κακθγθτζσ:   4  
φνολο :      67 

4 ΜΕΤΑΦΟΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – 
ΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

Ιδιόκτθτα, πολυτελι λεωφορεία για τισ οδικζσ μετακινιςεισ. (Κοηάνθ-
Δαλματικζσ ακτζσ-Κοηάνθ). 
Ρρόβλεψθ δεφτερου οδθγοφ. 
Το κόςτοσ τθσ ενδεχόμενθσ μετακίνθςθσ με ferry boat να προβλεφκεί 
ςτθν τελικι τιμι. 
Διϊροφα λεωφορεία δεν κα προτιμθκοφν. 

5 ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- 
ΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
(μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα
-πρωινό ή ημιδιατροφή) 

Να προβλεφκοφν  τρείσ (3) διανυκτερεφςεισ, δφο  (2) διανυκτερεφςεισ 
ςτθ Μποφντβα και μία (1) ςτο Ντουμπρόβνικ. 
 
Τα ξενοδοχεία να είναι  4* ι 5* με πρωινό και θμιδιατροφι. Το πρωινό 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ  ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
----- 

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ 
----- 

Tαχ. Δ/νςθ: Μακρυγιάννθ  24 
Σ.Κ. – Πόλθ: Κοηάνθ   50132 
Σθλζφωνο:        2461022653 
Fax:                     2461039172 
E-mail:                mail@3lyk-kozan.koz.sch.gr  
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να είναι μπουφζσ Αμερικανικοφ τφπου. Για τουσ κακθγθτζσ να 
προβλεφκοφν μονόκλινα δωμάτια. Για τουσ μακθτζσ δίκλινα, τρίκλινα 
και τετράκλινα. Τα ξενοδοχεία πρζπει να βρίςκονται ςτο κζντρο τθσ 
πόλθσ. 
 
Για κάκε προτεινόμενο ξενοδοχείο να δίδεται ξεχωριςτι τιμι κακϊσ και 
τα πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ με το ξενοδοχείο όπωσ και θ επίςθμθ 
ιςτοςελίδα του ςτο Διαδίκτυο. 
 
Σφμφωνα με τισ πάγιεσ οδθγίεσ τθσ HATTA και τθσ Ζνωςθσ Τουριςτικϊν 
Γραφείων Μακεδονίασ-Θράκθσ, ςτθν προςφορά να ςυμπεριλθφκοφν 
ζγγραφα που να αποδεικνφουν τθ διακεςιμότθτα των εν λόγω 
ξενοδοχείων για τισ θμερομθνίεσ τθσ εκδρομισ. 
Στθν τελικι τιμι να ςυμπεριλαμβάνονται οι τυχόν δθμοτικοί φόροι 
διανυκτζρευςθσ. 

6 ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ 
(πρόγραμμα,  
παρακολοφκθςθ 
εκδθλϊςεων, επίςκεψθ 
χϊρων, γεφματα, κτλ.) 

1
θ
 θμζρα: Αναχϊρθςθ  από το χϊρο του  3

ου
  ΓΕΛ  Κοηάνθσ με 

προοριςμό τθν πόλθ  Μποφντβα. Άφιξθ  και διανυκτεφρεςθ ςτθ 
Μποφντβα. 
2

θ
 θμζρα: Αναχϊρθςθ για τθν πόλθ του Κότορ κατά μικοσ των 

Δαλματικϊν ακτϊν. Ξενάγθςθ ςτθν πόλθ και αναχϊρθςθ  για το 
Ντουμπρόβνικ. Άφιξθ και διανυκτζρευςθ ςτο Ντουμπρόβνικ. 
3

θ
 θμζρα: Ρρωινό και ξενάγθςθ ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ του 

Ντουμπρόβνικ. Αναχϊρθςθ για τθν πόλθ τθσ Μποφντβα διαςχίηοντασ 
με ferry boat το ςτενότερο ςθμείο του Φιόρδ του Κότορ. Άφιξθ και 
διανυκτζρευςθ ςτθ Μποφντβα. 
4

θ
 θμζρα: Αναχϊρθςθ για τα Τίρανα, ςφντομθ περιιγθςθ ςτθν πόλθ. 

Αναχϊρθςθ και άφιξθ ςτθν Κοηάνθ. 
 
Δωρεάν κάλυψθ για τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ. 
 
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ, τουσ εκδρομείσ κα πρζπει να 
ςυνοδεφει εκπρόςωποσ του ταξιδιωτικοφ γραφείου, ενϊ για κάκε 
λεωφορείο/γκρουπ κα πρζπει να υπάρχει ξεχωριςτόσ ξεναγόσ του 
γραφείου. 
 
Σε κάκε πόλθ να προβλεφκεί ξενάγθςθ/περιιγθςθ ςτο ιςτορικό κζντρο. 
  
Ραρουςία γιατροφ ςτθ διάκεςθ των μακθτϊν, όταν αυτό απαιτθκεί επί 
24ϊρου βάςεωσ. 
 
  

7 ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΓΑΝΩΤΗ 
(μόνο εάν πρόκειται για 
πολυήμερη εκδρομή) 

ΝΑΙ 
Πλοι οι εκδρομείσ κα αςφαλιςτοφν με ταξιδιωτικι αςφάλεια κατά 
παντόσ κινδφνου, ατυχιματοσ κ.τ.λ. για  καλφψεισ ηωισ, νοςθλείασ, 
ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ, πικανισ επείγουςασ αερομεταφοράσ 
και ςυνολικι αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ ςε  περίπτωςθ αδυναμίασ του 
πρακτορείου να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του. 
 

8 ΡΟΣΘΕΤΗ ΡΟΑΙΕΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΗ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ηϋ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ*  

ΝΑΙ  
με πρόβλεψθ επιςτροφισ χρθμάτων για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι 
αιφνίδιασ αςκζνειασ 

9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΟΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
(ςυμπερ. ΦΡΑ) 

ΝΑΙ 

10 ΕΡΙΒΑΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΝΑΙ  



(ςυμπερ. ΦΡΑ) 

11 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ  
ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Σρίτθ 20 Δεκεμβρίου  και ώρα 11:00 

12 ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΡΟΦΟΩΝ 

Σρίτθ 20 Δεκεμβρίου και ώρα 11:15 

 

Για τθν αξιολόγθςθ των ξενοδοχείων και των εςτιατορίων κα λθφκοφν υπόψθ μεταξφ άλλων και οι 
κριτικζσ για τα αντίςτοιχα ξενοδοχεία ςε δθμοφιλι ταξιδιωτικά site όπωσ π.χ. το TripAdvisor και το 
Booking.com κακϊσ και θ χρονοαπόςταςι τουσ από το κζντρο των αντίςτοιχων πόλεων και τουσ χϊρουσ 
κακθμερινισ ξενάγθςθσ. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ χρονοαπόςταςθσ κα λθφκεί υπόψθ θ εκτίμθςθ των 
χαρτϊν τθσ Google. 

Για τθν αξιολόγθςθ των λεωφορείων κα λθφκεί υπόψθ και θ θλικία τουσ βάςει τθσ πρϊτθσ κυκλοφορίασ 
τουσ, όπωσ αυτι αναγράφεται ςτθν άδεια κυκλοφορίασ του εκάςτοτε ιδιόκτθτου λεωφορείου. 

Στθν προςφορά να αναγράφεται ςαφϊσ θ διάρκεια ιςχφοσ των αναγραφομζνων τιμϊν για τα 
ςυγκεκριμζνα ξενοδοχεία.  

Ο διαγωνιςμόσ είναι μειοδοτικόσ με ποιοτικά κριτιρια, ςυνεπϊσ κα ςυνυπολογιςτοφν τόςο θ τιμι όςο 
και θ ποιότθτα των προςφερόμενων καταλυμάτων και υπθρεςιϊν. 

Το Σχολείο διατθρεί το Δικαίωμα τθσ ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ, λόγω μθ ςυμπλιρωςθσ του απαιτοφμενου 
αρικμοφ μακθτϊν ι άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ, χωρίσ αποηθμίωςθ ςτο Τουριςτικό Γραφείο. 

Για περαιτζρω πλθροφορίεσ και διευκρινιςεισ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με τθν κ. 
Βλάχου Κρφςτα ι με τθν κ. Ραγκάκου Άννα ι με το κ.Ραντελίδθ Ραντελι ςτο τθλζφωνο του ςχολείου 
2461022653 και ςτο email του ςχολείου: (http://3lyk-kozan.koz.sch.gr)  

 

  
                                                                                    Ο Δ/ντισ   του Σχολείου  

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


 
 


