
 

 
 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ»  

 

Το 5
ο 

Γυμνάςιο Κοηάνθσ διοργανϊνει εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Ακινα από τισ 13/1/2019 
ζωσ τθν 15/1/2019 και καλεί, με βάςει τθν 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. (Βϋ2769), τουσ 
ενδιαφερόμενουσ (ταξιδιωτικά και τουριςτικά γραφεία και ΚΤΕΛ) που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία επιλογισ για τθν μετακίνθςθ των μακθτϊν, να υποβάλλουν ςε ςφραγιςμζνο φάκελο 
(κλειςτό φάκελο με επιςυναπτόμενα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςε πρωτότυπθ μορφι) τθν 
προςφορά τουσ μζχρι τθν Τρίτθ 11 Δεκεμβρίου 2018 και ϊρα 10.00ϋ π.μ. ςτο γραφείο τθσ Δ/νςθσ του 
ςχολείου.  

Οι προςφορζσ κα πρζπει να γίνουν με τα παρακάτω ςτοιχεία και να πλθροφν τα παρακάτω 
κριτιρια και απαιτιςεισ:  
τοιχεία:  
1. Ρροοριςμόσ: Ακινα  
 
Πρόγραμμα εκδρομισ (ςυνοπτικά): 
Κυριακι 13/1  7:00 π.μ. :             Αναχϊρθςθ από το ςχολείο 
                          2:00 -3:30μ.μ. :    Άφιξθ ςτθν Ακινα. Στάςθ για φαγθτό. 
                          4:00 - 5:00 μ.μ. : Τακτοποίθςθ ςτα δωμάτια-Ξεκοφραςθ 
                          5:00 - 6:00 μ.μ.: Αναχϊρθςθ για το κζατρο  

                               6:30 - 9:00 μ.μ. : Ραρακολοφκθςθ απογευματινισ Θεατρικισ  παράςταςθσ 
                          9:30 μ.μ:              Δείπνο (να περιλαμβάνεται ςτθν τιμι)  
 
Δευτζρα 14/1    8:00 - 9:00 π.μ. : Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο 
                          9:00 π.μ.-1:00 μ.μ. : Επίςκεψθ και ξενάγθςθ ςτο Μουςείο Ακρόπολθσ και ςτθν 

Ακρόπολθ 
                          2:00 μ.μ. :            Γεφμα (να περιλαμβάνεται ςτθν τιμι)  
                          2:00 - 4:30 μ.μ. : Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο-Ξεκοφραςθ 
                          4:30 - 6:30 μ.μ. (Ζκκεςθ Leonardo Da Vinci-προαιρετικά ι Ρολεμικό Μουςείο-Εκνικι 

Βιβλιοκικθ ) 
                          7:00 - 9:00 μ.μ.  Επίςκεψθ ςτθ Βουλι  

                            9:30 - 11:30 μ.μ. Βραδινό φαγθτό ςε ταβζρνα. Επιςτροφι και τακτοποίθςθ 
                                                    ςτο  ξενοδοχείο. 
 
Σρίτθ  15/1       8:30 - 9:30 π.μ. Ρρωινό 
                         10:30 π.μ. :         Αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο 
                         11:30 π.μ:           Άφιξθ ςτο Κζντρο Ρολιτιςμοφ Ελλθνικόσ κόςμοσ (Διαδραςτικι  Ζκκεςθ για 

τον Ακλθτιςμό <<Τhe champion>>-Διαδραςτικι Ρεριιγθςθ ςτθν Αγία 
Σοφία)                                                    

                         1:30 π.μ. :            Αναχϊρθςθ για Κοηάνθ με μία ςτάςθ για φαγθτό 
                         9:00 - 9:30 μ.μ.: Άφιξθ ςτο ςχολείο 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ KAI ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ Α/ΘΜΗΑ & Β/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

Γ/ΝΖ Β/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΚΟΕΑΝΖ 
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ΓΥΜΝΑΣΘΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Σασ. Γ/νση: Φιλίππος Β΄ 29  
Σ.Κ. – Πόλη: 50100 ΚΟΕΑΝΖ  
Πληπουοπίερ: Νάκα Γιαμαντούλα  
Σηλ.: 24610 37581 35592  
Φαξ: 24610 36254  

Κοζάνη 3-12-2018 
Απιθμ. Ππωη: 729 

Ππορ 

Γ/νζη Β/θμιαρ Δκπ/ζηρ Κοζάνηρ 

ΔΝΣΑΤΘΑ 

(για ανάπηηζη ζηην ιζηοζελίδα και 

ενημέπωζη ηων ηαξιδιωηικών και 

ηοςπιζηικών γπαθείων)  



 
2. Ημερομθνία: αναχϊρθςθ Κυριακι 13 Ιανουαρίου, επιςτροφι Τρίτθ 14 Ιανουαρίου 2019 
 
3. Μεταφορικό μζςο: 1 ι 2 Λεωφορεία (Θα επιλζξει το ςχολείο ςφμφωνα με τθν επικυμία των 
γονζων)  
 
4. Αρικμόσ μακθτϊν : περίπου 72  
 
5. Αρικμόσ ςυνοδϊν κακθγθτϊν : 4 (1 αρχθγόσ εκδρομισ + 3 ςυνοδοί κακθγθτζσ) 
 
Κριτιρια και απαιτιςεισ:  

 

1) Μεταφορά με 1 ι 2 Λεωφορεία από τθν Κοηάνθ ςτθν Ακινα, και αντιςτρόφωσ πολυτελι, 
κλιματιηόμενα που να πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ (ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, 
δελτίο καταλλθλότθτασ, ΚΤΕΟ, ηϊνεσ αςφαλείασ, κλπ.). Τα Λεωφορεία πρζπει να είναι ςτθν αποκλειςτικι 
διάκεςθ του Σχολείου όλο το 24ωρο, κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ για τισ μετακινιςεισ των 
μακθτϊν, όποτε αυτό ηθτθκεί από τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ, ακόμθ και ςε κάποιεσ ζκτακτεσ περιπτϊςεισ 
μετακινιςεων εντόσ τθσ πόλθσ των Ακθνϊν ι και ςε κοντινζσ αποςτάςεισ από τθν πόλθ. Το Τουριςτικό 
γραφείο δεςμεφεται για τθν άψογθ ςυμπεριφορά των οδθγϊν, το ότι δε κα καπνίηουν ςτο λεωφορείο και 
τθν άριςτθ ςυνεργαςία τουσ με τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ. Οποιαδιποτε παρζκκλιςθ ςυνιςτά λόγο 
απόρριψθσ του ςυγκεκριμζνου Τουριςτικοφ γραφείου από μελλοντικι μετακίνθςθ των μακθτϊν του 
Σχολείου.  
2) Διαμονι των μακθτών ςτισ 13 και 14/12 ςε κεντρικό ξενοδοχείο τθσ πόλθσ των Ακθνών (κατά 
προτίμθςθ ςτθν Πλάκα, ςτο φνταγμα ι κοντά ςτο Μουςείο Ακρόπολθσ), τεςςάρων αςτζρων (4*), ςε 
δίκλινα ι τρίκλινα δωμάτια, με το δικό τουσ μπάνιο, όλα ςτον ίδιο όροφο/πτζρυγα του ξενοδοχείου. 
Πλοι οι κοινόχρθςτοι χϊροι του ξενοδοχείου (εκτόσ από πιςίνεσ) πρζπει να είναι ςτθν διάκεςθ του 
ςχολείου, ςε πλιρθ λειτουργία κατά τθ διαμονι και το ξενοδοχείο πρζπει να πλθροί όλεσ τισ απαραίτθτεσ 
προχποκζςεισ για τθν εφρυκμθ διαμονι (κζρμανςθ, ηεςτό νερό, κακαριότθτα κλπ). Η παρουςία ιδιωτικοφ 
φρουροφ ι κυρωροφ ςτο ξενοδοχείο κα αξιολογθκεί κετικά. Στθν προςφορά του Τουριςτικοφ γραφείου 
πρζπει να αναφζρεται το όνομα, θ τοποκεςία/διεφκυνςθ και θ ιςτοςελίδα του προτεινόμενου 
ξενοδοχείου (εφόςον αυτι υπάρχει). 
3) Πρωινό εντόσ του ξενοδοχείου και δφο γεφματα. 
4) Η μετακίνθςθ, διαμονι ςε 4 μονόκλινα δωμάτια, το πρωινό και τα γεφματα των 4 ςυνοδών 
κακθγθτών πρζπει να είναι δωρεάν και να μθν επιβαρφνουν τουσ μακθτζσ. 
5) Τποχρεωτικι Αςφάλιςθ Αςτικισ Επαγγελματικισ Ευκφνθσ (αρικμόσ αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου) και 
κατ' άτομο (όχι κατά λεωφορείο) επιβάρυνςθ . 
6) Κόςτοσ πρόςκετθσ αςφάλιςθσ που καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ όλων 
των εκδρομζων και κατ' άτομο (όχι κατά λεωφορείο) επιβάρυνςθ (προαιρετικι επιλογι του χολείου). 
7) Μαηί με τθν προςφορά, κάκε τουριςτικό γραφείο κα πρζπει να κατακζςει και υπεφκυνθ διλωςθ ότι 
διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 
8) Στισ προςφορζσ να αναφζρεται θ τελικι τιμι κατά άτομο χωρίσ και μαηί με τα 
γεφματα(ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των κρατιςεων και του ΦΡΑ). 
Οι προςφορζσ κα ανοιχτοφν παρουςία όςων ενδιαφερομζνων επικυμοφν να παρευρεκοφν, από τθν 
επιτροπι που ςυςτάκθκε με βάςθ τθν Εγκφκλιο 12987/Γ2/2011, τθν Σρίτθ 11/12/2016, και ώρα 10:15 μ. 
ςτο γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ του 5ου Γυμναςίου. 
 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1θ: Σε περίπτωςθ ζκτακτθσ μθ ςυμμετοχισ οριςμζνων μακθτϊν λόγω αςκζνειασ το Σχολείο 
διατθρεί το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ λόγω μθ ςυμπλιρωςθσ του απαιτοφμενου αρικμοφ 
μακθτϊν ι λόγω άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ, χωρίσ αποηθμίωςθ του Σουριςτικοφ Γραφείου.  
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 2θ: Ο Διαγωνιςμόσ είναι μειοδοτικόσ με ποιοτικά κριτιρια. Το Σχολείο κα επιλζξει 
λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ δφο αυτζσ παραμζτρουσ (ςχζςθ ποιότθτασ-τιμισ). Στο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό, 
που κα ςυνταχκεί με ςυνεργαςία των δφο πλευρϊν, κα καταγράφονται με λεπτομζρεια όλεσ οι παροχζσ 
του Γραφείου (με βάςθ τθν παροφςα προκιρυξθ)  

 



Η αξιολόγθςθ και θ επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ προςφοράσ κα γίνει από πενταμελι 
επιτροπι, αποτελοφμενθ από τθν Διευκφντρια του ςχολείου, δφο εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου, ζναν 
εκπρόςωπο του ςυλλόγου γονζων και κθδεμόνων του ςχολείου και ζναν εκπρόςωπο των μακθτϊν 
του ςχολείου.  

 
 

                           Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ  
 
 
 

         ΝΑΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ 
   κακ. κλ. ΡΕ02  
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