
                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ για πραγματοποίηςη εξαήμερησ 

μετακίνηςησ ςτη Βενετία τησ Ιταλίασ 

 

Το 8o Γυμνάςιο Κοζάνησ διοργανώνει μετακίνηςη ςτη Βενετία τησ Ιταλίασ ςτο πλαίςιο 

ςυμμετοχήσ ςτο 6ο Ευρωπαΰκό Μαθητικό Συνέδριο και καλεί, με βάςη την εγκύκλιο 

33120/ΓΔ4/28-2-2017, τουσ ενδιαφερομένουσ (ταξιδιωτικά και τουριςτικά γραφεία), που 

επιθυμούν να ςυμμετάςχουν ςτη διαδικαςία επιλογήσ, να υποβάλουν την προςφορά τουσ ςε 

ςφραγιςμένο φάκελο μέχρι τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10 :45 ςτο γραφείο 

τησ Διευθύντριασ του ςχολείου. Στην προςφορά θα πρέπει να αναφέρεται η τελική ςυνολική 

τιμή (ςυμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). Οι προςφορέσ θα ανοιχτούν, παρουςία όςων 

ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν, από την επιτροπή που θα ςυςταθεί, την ίδια μέρα 

ςτισ 10 : 45 ςτο γραφείο τησ Διευθύντριασ. 

 

Οι προςφορέσ θα πρέπει να γίνουν ςύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

 

1 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΘΘ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΕΠΙΣΡΟΦΘ 

Βενετία 

28 Νοεμβρίου 2019 

3 Δεκεμβρίου 2019 

2 
ΤΝΟΛΟ ΜΑΘΘΣΩΝ 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΘΓΘΣΩΝ 

10 

2 

4 
ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΑ - 

ΠΡΟΘΕΣΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

-Μετάβαςη-Επιςτροφή: Κοηάνθ – Βενετία - Κοηάνθ (οδικϊσ - 
ακτοπλοϊκϊσ) 

-Για τισ μετακινιςεισ το λεωφορείο πρζπει να είναι πολυτελζσ 
και κλιματιηόμενο και να πλθροί τισ απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Σo λεωφορείο να είναι 
ςτθν αποκλειςτικι διάκεςι μασ όλεσ τισ θμζρεσ και ϊρεσ τθσ 
εκδρομισ. 

-Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια ςτισ 28/11 Θγουμενίτςα – Ανκόνα και 
ςτισ 02/12 Ανκόνα – Θγουμενίτςα με κάλυψθ 100% του γκρουπ 
ςε καμπίνεσ. Να επιςυνάπτεται ζγγραφη επιβεβαίωςη από την 
ακτοπλοϊκή εταιρεία ςτο όνομα του ςχολείου για την κράτηςη 
των καμπινών. 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΘ Δ/ΝΘ Π/ΒΑΘΜΙΑ & Δ /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ 
ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Δ/ΝΘ Β’/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ Ν. ΚΟΗΑΝΘ 
8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Σαχυδρ. Διεφκυνςθ:       Μακρυγιάννθ 26 
                                           50132-ΚΟΗΑΝΘ 
Πλθροφορίεσ:                  Ελζνθ Γεροφςθ 
Αρ. Σθλ.:                            2461022772 
Fax:                                    2461022772 
e-mail:                               mail@gym-peir-kozan.koz.sch.gr 

 

Κοηάνθ, 23-09-2019 

Αρ. Πρωτ.: 389 

ΠΡΟ: 
 
Σαξιδιωηικά-Σοςπιζηικά Ππακηοπεία 
KOIN: 
Δεςηεποβάθμια Εκπαίδεςζη Ν. 

Κοζάνηρ 



-Διόδια, πάρκινγκ και είςοδοι του ποφλμαν ςτισ πόλεισ τθσ 
Βενετίασ, Βερόνασ, Μπολόνιασ ι Ραβζννασ. 

 

5 
ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ 

ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ- 

ΠΡΟΘΕΣΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

-Σρεισ (03) διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχείο 4* ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ 
Βενετίασ. 

- Πρωινό και δείπνο – Θμιδιατροφι εντόσ του ξενοδοχείου 

 

6 
ΛΟΙΠΕ ΤΠΘΡΕΙΕ 

(ξεναγιςεισ, επιςκζψεισ, 

μεταφορικά μζςα, εμπειρία, 

ςυνοδόσ, πρόγραμμα) 

-Ολοιμερθ εκδρομι με ξενάγθςθ από επίςθμο ξεναγό ςτθ Βενετία 

-Ειςιτιρια βαπορζτου για όλουσ τουσ εκδρομείσ μετ’ επιςτροφισ, 
κατά τθν ξενάγθςθ ςτθ Βενετία. 

-Επίςκεψθ και περιιγθςθ ςτθ Βερόνα, επίςκεψθ ςτθν Μπολόνια ι 
ςτθ Ραβζννα. 

-Εμπειρία του πρακτορείου ςε Ευρωπαϊκά μακθτικά ςυνζδρια. 

-υνοδόσ του γραφείου κατά τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ. 

Πρόγραμμα εκδρομήσ 

1η ημζρα: Πζμπτη 28 Νοεμβρίου 2019: χολείο - Θγουμενίτςα. 
Αναχϊρθςθ από το ςχολείο για τθν Θγουμενίτςα και επιβίβαςθ 
ςτο πλοίο. 
Σακτοποίθςθ ςτισ καμπίνεσ και αναχϊρθςθ ςτισ 22:30 για Ανκόνα. 
Διανυκτζρευςθ εν πλω. 
 
2η ημζρα: Παραςκευή 29 Νοεμβρίου 2019: Ανκόνα - Βενετία 
Άφιξθ ςτθν Ανκόνα ςτισ 13:30 και αναχϊρθςθ για τθ Βενετία με 
ενδιάμεςεσ ςτάςεισ.  
Σακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτζρευςθ. 
 
3η ημζρα: Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019: Πρωινό και αναχϊρθςθ 
για τθ Βενετία. Άφιξθ ςτθ Βενετία με το βαπορζτο. Ξενάγθςθ ςτθν 
πλατεία του Αγίου Μάρκου, τθν εκκλθςία του Αγίου Μάρκου, το 
παλάτι των Δόγθδων, τθ Γζφυρα των ςτεναγμϊν, τθν ελλθνικι 
εκκλθςία του Αγίου Γεωργίου κ.α.  Απόγευμα ελεφκεροσ χρόνοσ 
ςτθ Βενετία και επιςτροφι το βράδυ ςτο ξενοδοχείο. Δείπνο, 
διανυκτζρευςθ. 
 
4η ημζρα: Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019: Πρωινό και ξενάγθςθ ςτθ 
Βερόνα. Ξενάγθςθ ςτθν Αρζνα, το ςπίτι τθσ Ιουλιζτασ, τθν πλατεία  
Ντζλε  Ζρμπε κ.α. Αναχϊρθςθ για τθ Βενετία και ςυμμετοχι ςτο 
ςυνζδριο. Δείπνο, διανυκτζρευςθ. 
 
5η ημζρα-Δευτζρα 2 Δεκεμβρίου 2019: Αναχϊρθςθ για τθν 
Ανκόνα με ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτο ανεξάρτθτο κρατίδιο του Αγ. 
Μαρίνου. Εναλλακτικά ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτθν πόλθ τθσ Ραβζννασ 
ι ςτθ Μπολόνια. Επιβίβαςθ ςτο πλοίο και αναχϊρθςθ για τθν 
Θγουμενίτςα ςτισ 18:30. Διανυκτζρευςθ εν πλω. 
 
6η ημζρα-Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019: Άφιξθ ςτο λιμάνι τθσ 
Θγουμενίτςασ ςτισ 11:00 και αναχϊρθςθ για το ςχολείο μασ.  
Άφιξθ ςτο ςχολείο. Σζλοσ εκδρομισ. 
 
 

7 ΑΦΑΛΕΙΑ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ 

ΚΑΙ ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΘ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΘ 

ΝΑΙ 



8 
ΣΕΛΙΚΘ ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ  

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΤ ΣΑΞΙΔΙΟΤ 
(ςυμπερ. ΦΠΑ) 

 

ΝΑΙ 

9 
ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Δευτζρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10 : 45 

8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

10 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ 

ΣΟΠΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Δευτζρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10 :45 

8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

 

 

Μαζί με την προςφορά να κατατεθεί:  

 

 Υπεύθυνη δήλωςη ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό ςήμα λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται 

ςε ιςχύ.  

 Αντίγραφα τησ άδειασ κυκλοφορίασ και των εγγράφων καταλληλότητασ του λεωφορείου, 

με το οποίο θα γίνει η μετακίνηςη.  

 

Αξιολογικέσ παράμετροι για την ανάθεςη τησ εκδρομήσ:  

 

 Κόςτοσ εκδρομήσ.  

 Ο διαγωνιςμόσ θα είναι μειοδοτικόσ και η κατακύρωςή του θα γίνει από την επιτροπή του 

ςχολείου.  

 Οποιαδήποτε μη εκτελεςτέα υποχρέωςη από το τουριςτικό γραφείο θα παρακρατηθεί από 

το ποςό τησ εξόφληςησ, μετά την ολοκλήρωςη τησ εκδρομήσ. 

 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.  

 

Η Διευθύντρια 

 

Δρ Ελένη Γερούςη 

Φιλόλογοσ 
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