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Προς : τουριστικά- ταξιδιωτικά 
γραφεία

Κοινοποίηση : ΔΔΕ Κοζάνης

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής 
εκδρομής,-  ΚΡΗΤΗ 1 - στην Κρήτη (Μάρτιος- Απρίλιος 2017)

Το 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης διοργανώνει τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο πλαίσιο σχετικού 
Πολιτιστικού Προγράμματος και καλεί με βάση την Υ.Α 129287/Γ2/10-11-11 του ΥΠΑΙΘ  (ΦΕΚ 
2769/τ. Β΄/02-12-2011), τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία), που 
επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν την προσφορά τους σε 
σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ΠΈΜΠΤΗ  26/1/2017 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Δ/ντή 
του 4ου Γυμνασίου Κοζάνης.   

Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις:

1. Προορισμός: Κρήτη.

2. Μεταφορικά μέσα: Oδική μετακίνηση με λεωφορείο Κοζάνη- Θεσσαλονίκη, 
αεροπορικώς προς Κρήτη και λεωφορείο διαθέσιμο για μετακινήσεις στην Κρήτη. 
Επιστροφή αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη.

3. Αριθμός: 63-66 μαθητές και 6 συνοδοί. 

4. Ημερομηνία πραγματοποίησης εκδρομής και ώρες αναχώρησης-επιστροφής: Αναχώρηση
Πέμπτη, 30 ή Παρασκευή 31/03/2017, ή Σάββατο 1//4/2017 Επιστροφή 2,3 ή 4/04/2017. 
Οι ώρες εξαρτώνται από τις ώρες των πτήσεων.

5. Άφιξη στο Ηράκλειο , αναχώρηση από Χανιά ( ή αντίστροφα)

6. Το πρακτορείο πρέπει να διαθέτει έμπειρους οδηγούς και τα λεωφορεία να πληρούν τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δελτίο 
καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ), να είναι δε στην αποκλειστική διάθεση 
του Σχολείου καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής. Πρόβλεψη 2ου οδηγού ώστε να μην 
παρακωλύεται η υλοποίηση του προγράμματος.

7. Ξενάγηση στους κλασσικούς προορισμούς και επιπλέον: 

 στο νομό Λασιθίου στη Σπιναλόγκα, 

 στο νομό Ηρακλείου στο ενυδρείο (cretaquarium) και στο χωριό Μυρτιά
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 στο νομό Ρεθύμνου στη μονή Αρκαδίου

 στο νομό Χανίων στο Θέρισσο

Σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα θεωρούμε ότι είναι βολικό να μείνουμε 2 βράδια στο 
Ηράκλειο και 1 στα Χανιά.

8. Να υπάρχει ασφάλεια  ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών και να 
παραδοθεί συμβόλαιο αστικής ευθύνης του Τουριστικού Γραφείου.

9. Διαμονή  σε ξενοδοχείο 4  αστέρων με ημιδιατροφή. Απαραίτητη προϋπόθεση η διαμονή 
μαθητών και καθηγητών στο ίδιο κτήριο. Αποκλείονται τα μπανγκαλόου.

10. Δωρεάν διαμονή και μετακίνηση για τους συνοδούς καθηγητές.

11. 3κλινα, 4κλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

12. Έκδοση ονομαστικών φορολογικών αποδείξεων για τους εκδρομείς, εφόσον το ζητήσουν.
13. Στην προσφορά να αναφέρεται 

 η τελική συνολική τιμή κατ΄άτομο (συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων
και του ΦΠΑ)

 η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού

 Προτεινόμενο πρόγραμμα εκδρομής

 Τα ονόματα των ξενοδοχείων με τα πλήρη στοιχεία τους

 Η αεροπορική εταιρεία

14. Καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των εκδρομέων με διόδια ή φόρους. 
15. Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη 

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

16. Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να 
παρευρεθούν, από την επιτροπή που θα συσταθεί με βάση την Εγκύκλιο 
129287/Γ2/2011, την Πέμπτη  26/1/2017 και ώρα 11:00 π.μ στο γραφείο του Δ/ντή του 
4ου Γυμνασίου Κοζάνης. 

17. Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια, συνεπώς θα συνυπολογιστούν 
τόσο η τιμή όσο και η ποιότητα των προσφερομένων καταλυμάτων και υπηρεσιών.

18. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση όπως 
και το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου 
αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού 
Γραφείου.

Ο Διευθυντής

 

                                                           Τζήμκας Δακής Χρήστος
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