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Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Το 2o Γυμνάσιο Κοζάνης αποφάσισε (Πράξη του Σ.Δ.34 /6-11-2017) τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου του σχολείου την Κυριακή 10, Δευτέρα 11 και Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 

2017 στην Αθήνα,  με σκοπό την επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων. Η μετακίνηση θα γίνει με 

τουριστικό λεωφορείο κατά τα προβλεπόμενα στην υπ΄αριθμ.33120/ΓΔ4 Υ.Α.(ΦΕΚ 681/2017).  

Καλούνται οι κατά το νόμο δικαιούχοι που ενδιαφέρονται, να καταθέσουν ως τη Δευτέρα 20-11-

2017 και ώρα 11:00 ΚΛΕΙΣΤΕΣ τις προσφορές τους, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στο 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

- Ημερομηνίες μετακίνησης: Κυριακή 10, Δευτέρα 11 και Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 

- Προορισμός: Αθήνα (επίσκεψη στη Βουλή) 

- Πρόγραμμα εκδρομής (συνοπτικά): 
Κυριακή  10/12,                 7:00 π.μ.:  Αναχώρηση από το σχολείο 

                                           3:00 μ.μ.: Άφιξη στην Αθήνα 

                                           4:00-5:00μ.μ. : Τακτοποίηση στα δωμάτια-Ξεκούραση 

                                           5:00 – 6:00μ.μ. Αναχώρηση για το θέατρο  

                                           6:00 – 8:30μ.μ. Παρακολούθηση απογευματινής Θεατρικής παράστασης 

                                           9:00 μ.μ: Βραδινό φαγητό 

                                           Επιστροφή και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Δευτέρα  11/12                 8:00-9:00π.μ.: Πρωινό στο ξενοδοχείο 

                                           9:00 π.μ.-1:00μ.Επίσκεψη και ξενάγηση στο Μουσείο Ακρόπολης και στην Ακρόπολη 

                                           2:00μ.μ. Γεύμα  

                                           3:00 μ.μ.- 5:00μ.μ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο-Ξεκούραση 

                                           6:00μ.μ.-9:00μ.μ.  Επίσκεψη στη Βουλή  

                                           9:00 -  11:30 μ.μ. Δείπνο  

Τρίτη     12/12                  8:30 – 9:30 π.μ. Πρωινό 

10:30 : Αναχώρηση από το ξενοδοχείο 

11:30 : Άφιξη στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός κόσμος ( Περιήγηση Εικονικής 

πραγματικότητας στην Αγία Σοφία)                                                    

1:30 Αναχώρηση για Κοζάνη 

                                                9:00-9:30μ.μ. Άφιξη στο σχολείο 

- Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: Μαθητές: 56 - Αρχηγός και συνοδοί καθηγητές: 3  

Σύνολο: 59 άτομα. 

Από το Τουριστικό γραφείο που θα αναλάβει τη μετακίνηση ζητείται η κατάθεση προσφορών για:  

1) Μεταφορά με 1 Λεωφορείο από την Κοζάνη στην Αθήνα, και αντιστρόφως πολυτελές, 

κλιματιζόμενο που να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, κλπ.). Το Λεωφορείο πρέπει να είναι στην 

αποκλειστική διάθεση του Σχολείου όλο το 24ωρο, καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής για τις 

μετακινήσεις των μαθητών, όποτε αυτό ζητηθεί από τους συνοδούς καθηγητές, ακόμη και σε κάποιες 

έκτακτες περιπτώσεις μετακινήσεων εντός της πόλης των Αθηνών ή και σε κοντινές αποστάσεις από 

την πόλη. Το Τουριστικό γραφείο δεσμεύεται για την άψογη συμπεριφορά του οδηγού, το ότι δε θα 

καπνίζει στο λεωφορείο και την άριστη συνεργασία του με τους συνοδούς καθηγητές. Οποιαδήποτε 
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παρέκκλιση συνιστά λόγο απόρριψης του συγκεκριμένου Τουριστικού γραφείου από μελλοντική 

μετακίνηση των μαθητών του Σχολείου.  

2) Διαμονή των μαθητών στις 10 και 11/12 σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης των Αθηνών 

(κατά προτίμηση στην Πλάκα, στο Σύνταγμα ή κοντά στο Μουσείο Ακρόπολης), τεσσάρων 

αστέρων (4*), σε δίκλινα δωμάτια, με το δικό τους μπάνιο, όλα στον ίδιο όροφο/πτέρυγα του 

ξενοδοχείου. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου (εκτός από πισίνες) πρέπει να είναι στην 

διάθεση του σχολείου, σε πλήρη λειτουργία κατά τη διαμονή και το ξενοδοχείο πρέπει να πληροί όλες 

τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη διαμονή (θέρμανση, ζεστό νερό, καθαριότητα κλπ). Η 

παρουσία ιδιωτικού φρουρού ή θυρωρού στο ξενοδοχείο θα αξιολογηθεί θετικά. Στην προσφορά του 

Τουριστικού γραφείου πρέπει να αναφέρεται το όνομα, η τοποθεσία/διεύθυνση και η ιστοσελίδα του 

προτεινόμενου ξενοδοχείου (εφόσον αυτή υπάρχει). 

3) Πρωινό εντός του ξενοδοχείου και ένα γεύμα στις 11/11 (ξεχωριστά η τιμή κατ΄άτομο για το 

γεύμα). 

4) Η μετακίνηση, διαμονή σε 3 μονόκλινα δωμάτια, το πρωινό και τα γεύματα των 3 συνοδών 

καθηγητών πρέπει να είναι δωρεάν και να μην επιβαρύνει τους μαθητές. 

5) Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης (αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου) 

και κατ' άτομο (όχι κατά λεωφορείο) επιβάρυνση . 

6) Κόστος πρόσθετης ασφάλισης που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας 

όλων των εκδρομέων και κατ' άτομο (όχι κατά λεωφορείο) επιβάρυνση (προαιρετική επιλογή του 

Σχολείου). 

7) Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση ότι 

διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

8) Στις προσφορές να αναφέρεται η τελική τιμή κατά άτομο (συμπεριλαμβανομένων όλων των 

κρατήσεων και του ΦΠΑ). 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν, από την 

επιτροπή που συστάθηκε με βάση την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011, τη Δευτέρα 20/11/2017, και ώρα 

11:15 μ. στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η: Σε περίπτωση έκτακτης μη συμμετοχής ορισμένων μαθητών λόγω ασθένειας το 

Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου 

αριθμού μαθητών ή λόγω άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού Γραφείου.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η: Ο Διαγωνισμός είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια. Το Σχολείο θα επιλέξει 

λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο αυτές παραμέτρους (σχέση ποιότητας-τιμής). Στο ιδιωτικό 

συμφωνητικό, που θα συνταχθεί με συνεργασία των δύο πλευρών, θα καταγράφονται με λεπτομέρεια 

όλες οι παροχές του Γραφείου (με βάση την παρούσα προκήρυξη)  

                                                                        

                                                                                     Από τη Δ/νση του 2ου Γυμνασίου Κοζάνης 


