
 
 

 

 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ 

ΔΡΔΤΝΑ  ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 

 ΠΔΡΗΦ/ΚΖ Γ/ΝΖ Α/ΘΜΗΑ & 

Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΓΤΣ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

Γ/ΝΖ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚ/Ζ ΚΟΕΑΝΖ 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΠΝΟΥΩΡΗΟΤ  

 

Σασ. Γ/νζη: Καπνοσώπι 

Σ.Κ. – Πόλη: 50100 - Κοζάνη 

Πληποθοπίερ: Παπαθαναζίος Θεόδυπορ 

Σηλέθυνο: 2461090328 

Φαξ: 2461090328 

e-mail: mail@gym-kapnoch.koz.sch.gr 

 

     

 

 

                     Καπνοσώπι 9-3-2018 

             Απ. Ππυη.: 351 

 

  

                           ΠΡΟ 

       Όλοσς ηοσς ενδιαθερόμενοσς 

                           Κοιν. 

 

 Διεύθσνζη Δεσηεροβάθμιας 

 Εκπαίδεσζης Ν.Κοζάνης 
 

  KOIN: 
        Δεσηεροβάθμια Εκπαίδεσζη Νομού 
Κοζάνης 
 

  ΘΔΜΑ:   ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

για διεξαγυγή Δκπαιδεςηικήρ Δπίζκετηρ ζηη Βοςλή ηυν Δλλήνυν 

 

Τν Γςμνάζιο Καπνοσυπίος ζε ζςνεπγαζία με ηο Γςμνάζιο Πονηοκώμηρ δηνξγαλώλεη 

ηξηήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηελ Αζήλα, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο "Δπηζθέςεηο 

Σρνιείσλ ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ" θαη θαιεί κε βάζε ηελ Δγθύθιην  33120/ΓΓ4 ΦΔΚ 

681/6-3-2017 ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (ηαμηδησηηθά θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία), πνπ επηζπκνύλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν µε επηζπλαπηόκελα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ΟΧΙ µε ηειενκνηνηππία ή 

µέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ην αδηάβιεην ηεο 

δηαδηθαζίαο, κέρξη ηελ Παπαζκεςή 16-3-2018 και ώπα 11:00 π.μ. ζηο γπαθείο ηος  Γ/νηη 

ηος  Γςμναζίος  Καπνοσυπίος . 

Ο δηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο. 

 Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο: 

1.  Αλαρώξεζε από ην Γςμνάζιο Καπνοσυπίος και Γςμνάζιο Πονηοκώμηρ κε ηειηθό 

πξννξηζκό ηελ  Αζήλα θαη επηζηξνθή ζην Καπλνρώξη θαη ηελ Πνληνθώκε. 

2. Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά ησλ καζεηώλ θαη ηελ δηακνλή 

ηνπο ζε μελνδνρείν ηνπιάρηζηνλ ηεζζάπυν (4) αζηέπυν γηα δύν (2) λύρηεο ζε 

θεληξηθό ζεκείν ηεο Αζήλαο κε πιήξεο πξσηλό θαζεκεξηλά εληόο ηνπ μελνδνρείνπ . 

3.  Τα δσκάηηα ζα πξέπεη λα είλαη  δίθιηλα θαη ηξίθιηλα  γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα  

γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. Όινη νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη ηνπ μελνδνρείνπ λα είλαη 

ζηελ δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ, ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαηά ηε δηακνλή θαη ην μελνδνρείν 

λα πιεξνί όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εύξπζκε δηακνλή, (ζέξκαλζε, 

δεζηό λεξό, θαζαξηόηεηα θιπ).  

4. Μεηαθνξηθά κέζα: Οδηθή κεηαθίλεζε κε έλα (1) ιεσθνξείν.  

5. Σπλνιηθόο αξηζκόο κεηαθηλνύκελσλ: 29 μαθηηέρ , 2 απσηγοί  και  3 ζςνοδοί 

καθηγηηέρ. 

6. Γσξεάλ κεηαθίλεζε ,δηακνλή θαη πξόζζεηε αζθάιηζε ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ.  

7. Πξόζζεηεο πξνδηαγξαθέο κέζσλ κεηαθίλεζεο: Τν πξαθηνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

πνιπηειή θιηκαηηδόκελα ιεσθνξεία πνπ λα πιεξνύλ ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο 

(ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, δειηίν θαηαιιειόηεηαο, ΚΤΔΟ, δώλεο 

 



 
 

 

αζθαιείαο θιπ.), λα είλαη δε ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζή ηνπ ζρνιείνπ θαζ’ όιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. 

8. Ηκεξνκελία αλαρώξεζεο-επηζηξνθήο: Ζ ανασώπηζη από ηα Γςμνάζια έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ Παπαζκεςή  20-4-2018  ζηιρ 8.00 π.μ. θαη ε επηζηξνθή ηελ  

Κςπιακή  22-4-2018 ζηηο 22:00 μ.μ.  

9. Να ππάξρεη αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ θαη 

λα παξαδνζεί ζπκβόιαην αζηηθήο επζύλεο ηνπ Τνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ. 

10. Να αλαθέξεηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή θαη θαηά άηνκν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ 

ησλ ηπρόλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ ΦΠΑ). 

11. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά, θάζε ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη 

ππεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ . 

12. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ παξνπζία όζσλ ελδηαθεξνκέλσλ επηζπκνύλ λα 

παξεπξεζνύλ, από ηελ επηηξνπή πνπ ζπζηήζεθε κε βάζε ηελ Δγθύθιην 33120/ΓΓ4 

ΦΔΚ 681/6-3-2017 ηελ  Παπαζκεςή 16-3-2018  και ώπα 11:00π.μ.  ζηο γπαθείο 

ηος Γ/νηη  ηος  Γςμναζίος Καπνοσυπίος.  

13. Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ γξαπηή δηεπθξίληζε 

όπσο θαη ην δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ 

απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ 

Τνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ. 

14. Τξόπνο πιεξσκήο :Πξνθαηαβνιή ην 60% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο εθδξνκήο ζηηο 

28-3-2018 θαη εμόθιεζε ηελ επνκέλε ηεο άθημεο. 

15. Οπνηαδήπνηε κε εθηειεζηέα ππνρξέσζε από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα παξαθξαηεζεί 

από ην πνζό εμόθιεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο. 
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