
 

 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Nεάπολη,  18 /2/2019 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ   Αρ. Πρωτ.: 30 

              ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

                        ----- 

          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ    

                  ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 

         ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

                      ----- 

Ταχ. ∆/νση : ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

                 50001 ΝΕΑΠΟΛΗ 

Τηλέφωνο  : 24680-22270 

FAX          : 24680-23182 

e-m ail : mail@lyk-neapol.koz.sch.gr 
 
 

 
Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών πρακτορείων για 
τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα. 
 
 

Το ΓΕΛ Νεάπολης Κοζάνης, προτίθεται να διοργανώσει τριήμερη εκπαιδευτική 

εκδρομή στην Αθήνα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ τ. Β΄681/6-03-

2017) και την υπ΄αριθμ. 209603/ΓΔ4/4-12-2018 Υπουργικές  αποφάσεις , και καλεί κάθε 

ενδιαφερόμενο, να καταθέσει ή να αποστείλει κλειστή προσφορά, μέχρι τη Δευτέρα   

25/2/2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή, όπου και θα ανοιχτούν οι 

προσφορές, σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις: 

 

1.   Ημερομηνίες διεξαγωγής της εκδρομής: 27-29/3/ 2019   (2 διανυκτερεύσεις) 

2. Προορισμός:  Αθήνα ( 2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα και  σε κοντινή απόσταση με το 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος). Το λεπτομερές πρόγραμμα της εκδρομής θα συνταχθεί σε 

συνεννόηση με τους συνοδούς καθηγητές.   

3.  Εκδρομείς:   34  μαθητές  και 4 συνοδοί καθηγητές  
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4.  Μετακινήσεις:      

 
1ος τρόπος: 

 

 Οδικώς με   πολυτελές   κλιματιζόμενο  λεωφορείο , το οποίο να είναι στην αποκλειστική 

διάθεση του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής χωρίς περιορισμούς χιλιομέτρων ή 

ωραρίου και με δύο (2)  έμπειρους  επαγγελματίες  οδηγούς. 

 

2ος τρόπος: 

Οδικώς: Νεάπολη – Θεσσαλονίκη 

Αεροπορικώς: Θεσσαλονίκη – Αθήνα 

Αεροπορικώς: Αθήνα – Θεσσαλονίκη 

Οδικώς: Θεσσαλονίκη -Νεάπολη 

 

5.  Δωρεάν διαμονή και μετακίνηση για τους συνοδούς καθηγητές. 

 

6.  Διαμονή σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων με  ημιδιατροφή (πρωινό , μεσημεριανό ή  

δείπνο σε συνεννόηση με τους συνοδούς καθηγητές ).   

 
 

7. Δωμάτια δίκλινα και τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

 

8. Καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των εκδρομέων με διόδια ή φόρους ή ξεναγήσεις. 

 

9. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

10. Ομαδική ασφάλιση για ατυχήματα και ασθένεια όλων των εκδρομέων. 

 

11.   Έκδοση ονομαστικών φορολογικών αποδείξεων για τους εκδρομείς. 

 

Στην προσφορά να αναφέρονται: 



 Η συνολική τιμή κατ’ άτομο. (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) 

 

 Τα ονόματα των προτεινόμενων ξενοδοχείων με τα πλήρη στοιχεία τους (ταχυδρομική 
διεύθυνση, τηλέφωνο, email και web site)  και µε επιβεβαίωση ότι όλοι οι κοινόχρηστοι 

χώροι τους θα είναι στη διάθεση των μαθητών του σχολείου και σε πλήρη λειτουργία 

(απαραίτητες προϋποθέσεις σωστής διαµονής, καθαριότητα, θέρμανση, ζεστό νερό, Wi-Fi 
κ.λ.π.). 

 

 

Μαζί με την προσφορά να κατατεθεί: 

 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται 

σε ισχύ. 

 

 Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας και των εγγράφων καταλληλότητας των  λεωφορείων, 

με το οποίο θα γίνονται οι μετακινήσεις. 

 

Παρατηρήσεις 

 

 Κριτήριο για την ανάθεση της εκδρομής δεν είναι απλώς η οικονομικότερη προσφορά, 

αλλά κυρίως η ποιότητα όσων προσφέρονται . Σε κάθε περίπτωση δηλαδή λαμβάνονται 

σοβαρά υπόψη τα ποιοτικά κριτήρια και  η επιθυμία των μαθητών. 

 

 Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του 

απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο 

Τουριστικό Γραφείο. 

 

 

 

         Ο Διευθυντής 

 

  

 

Εμμανουηλίδης Κωνσταντίνος 
 

 


