
                           

 

  

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

                        Θϋμα: «Πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για την πραγματοπούηςη τησ   

τριόμερησ εκπαιδευτικόσ εκδρομόσ των μαθητών/τριών τησ Γ’ Σϊξησ του 8ου  

Γυμναςύου Κοζϊνησ ςτην ΑΘΗΝΑ» 

Το 8o Γυμνϊςιο Kοζϊνησ διοργανώνει τριόμερη εκπαιδευτικό εκδρομό των 

μαθητών/τριών τησ Γ΄ Γυμναςύου την Πϋμπτη 6, Παραςκευό 7 και ϊββατο 8 

Φεβρουαρύου 2020 ςτην Αθόνα, ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ “Επιςκϋψεισ  

χολεύων ςτη Βουλό των Ελλόνων” και καλεύ, με βϊςη την εγκύκλιο 

33120/ΓΔ4/28-02-2017, τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικϊ / τουριςτικϊ γραφεύα να 

καταθϋςουν ωσ την Σρύτη 12 Νοεμβρύου 2019 και ώρα 10:45 π. μ. ςτο γραφεύο 

τησ Διευθύντριασ του 8ου Γυμναςύου Κοζϊνησ ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κλειςτό με 

επιςυναπτόμενα όλα τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ ςε πρωτότυπη μορφό) τισ 

προςφορϋσ τουσ. 

       τοιχεύα εκδρομόσ: 

 Προοριςμόσ: Αθόνα (επύςκεψη ςτη Βουλό) καθώσ και ςε ϊλλουσ χώρουσ 

εκπαιδευτικού ενδιαφϋροντοσ (εντόσ τησ Αθόνασ) ςύμφωνα με πρόγραμμα που θα 

καταρτιςτεύ. 

 Ημερομηνύεσ μετακύνηςησ: Πϋμπτη 6, Παραςκευό 7 και Σϊββατο 8 

Φεβρουαρύου 2020 

 ύνολο  μαθητών: 45 

 ύνολο καθηγητών: 3  

     Μεταφορικό μϋςο: Τουριςτικό λεωφορεύο 
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     Κριτόρια και απαιτόςεισ 

 

1. Ο διαγωνιςμόσ θα εύναι μειοδοτικόσ με ποιοτικϊ κριτόρια επιλογόσ. 

 
2. Στισ προςφορϋσ να αναφϋρεται η τελικό τιμό κατϊ ϊτομο  

(ςυμπεριλαμβανομϋνων όλων των κρατόςεων και του ΦΠΑ). 

 
3. Σο Λεωφορεύο πρϋπει να πληρού τισ απαιτούμενεσ προδιαγραφϋσ, 

ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα (δελτύο καταλληλότητασ, ΚΤΕΟ, ζώνεσ 
αςφαλεύασ, κλπ.), να διαθϋτει δύο ϋμπειρουσ οδηγούσ και να εύναι ςτην 
αποκλειςτικό διϊθεςη του ςχολεύου όλο το 24ωρο, καθ' όλη τη διϊρκεια 
τησ εκδρομόσ, ακόμη και ςε κϊποιεσ ϋκτακτεσ περιπτώςεισ μετακινόςεων εντόσ 
τησ πόλησ των Αθηνών ό και ςε κοντινϋσ αποςτϊςεισ από την πόλη.  
 

4. Μαζύ με την προςφορϊ, κϊθε τουριςτικό γραφεύο θα πρϋπει να καταθϋςει και 
υπεύθυνη δόλωςη ότι διαθϋτει ειδικό ςόμα λειτουργύασ το οπούο 
βρύςκεται ςε ιςχύ. 
 

5. Υποχρεωτικό Αςφϊλιςη Αςτικόσ Επαγγελματικόσ Ευθύνησ (αριθμόσ 
αςφαλιςτηρύου ςυμβολαύου) και κατ' ϊτομο (όχι κατϊ λεωφορεύο) επιβϊρυνςη. 
 

6. Να υπϊρχει αςφϊλεια ιατροφαρμακευτικόσ περύθαλψησ μαθητών και 
ςυνοδών εκπαιδευτικών ςε περύπτωςη ατυχόματοσ.  
 

7. Οι μαθητϋσ θα μεύνουν ςε κεντρικό ξενοδοχεύο τησ πόλησ των Αθηνών 
τεςςϊρων ό πϋντε αςτϋρων (4/ 5*), ςε δύκλινα ό τρύκλινα δωμϊτια, και ςε 3 
μονόκλινα οι ςυνοδού, όλα ςτον ύδιο όροφο/πτϋρυγα του ξενοδοχεύου και θα 
περιλαμβϊνεται καθημερινϊ πρωινό εντόσ του ξενοδοχεύου όπωσ και ϋνα 
γεύμα εντόσ, τη μύα τουλϊχιςτον από τισ δύο μϋρεσ. 
 

8. Οι προςφορϋσ θα ανοιχτούν, παρουςύα όςων ενδιαφερομϋνων επιθυμούν να 
παρευρεθούν, από την επιτροπό που θα ςυςτόςει η Διευθύντρια, την Πϋμπτη 
12 Νοεμβρύου 2019 και ώρα 10.50 π. μ. ςτο γραφεύο τησ Διευθύντριασ του 
8ου Γυμναςύου. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: ε περύπτωςη ϋκτακτησ μη ςυμμετοχόσ οριςμϋνων μαθητών 
λόγω αςθϋνειασ το ςχολεύο διατηρεύ το δικαύωμα ακύρωςησ τησ εκδρομόσ λόγω 
μη ςυμπλόρωςησ του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ό λόγω ϊλλησ ςοβαρόσ αιτύασ, 
χωρύσ αποζημύωςη του Τουριςτικού Γραφεύου. 

 

Η Διευθύντρια 

 

Δρ Ελϋνη Γερούςη 

Φιλόλογοσ 
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