
                           

                                                                                             

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση 
διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών/τριών της Γ’ Τάξης του 8ου  
Γυμνασίου Κοζάνης στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ»

Το 8o Γυμνάσιο Kοζάνης διοργανώνει διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των 
μαθητών/τριών της Γ΄ Γυμνασίου την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Μαΐου 
2022 στα Ιωάννινα και καλεί, με βάση την εγκύκλιο 20883/ΓΔ4/12-02-2020, τα 
ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά/τουριστικά γραφεία να καταθέσουν ως την Παρασκευή 
8 Απριλίου 2022 και ώρα 12:30 στο γραφείο της Διευθύντριας του 8ου Γυμνασίου 
Κοζάνης σε σφραγισμένο φάκελο (κλειστό με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή) τις προσφορές τους.

       Στοιχεία εκδρομής:

 Προορισμός: Ιωάννινα (1η μέρα επίσκεψη στο Κτήμα Μπουραζάνη / 2η μέρα 
επίσκεψη στη Δωδώνη, στο Νεκρομαντείο του Αχέροντα). (Τηλ. στο σχολείο για 
διευκρινίσεις)

 Ημερομηνίες μετακίνησης: Πέμπτη 12 και Παρασκευή 13 Μαΐου 2022
 Σύνολο  μαθητών: 30
 Σύνολο καθηγητών: 3 

     Μεταφορικό μέσο: Τουριστικό λεωφορείο

     Κριτήρια και απαιτήσεις

1. Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής.
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Τουριστικά-Ταξιδιωτικά Γραφεία
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2. Στις προσφορές να αναφέρεται η τελική τιμή κατά άτομο  
(συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και του ΦΠΑ).

3. Το Λεωφορείο πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες 
ασφαλείας, κλπ.), να διαθέτει δύο έμπειρους οδηγούς και να είναι στην 
αποκλειστική διάθεση του σχολείου όλο το 24ωρο, καθ' όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής.  

4. Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και 
υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο 
βρίσκεται σε ισχύ.

5. Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης (αριθμός 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου) και κατ' άτομο (όχι κατά λεωφορείο) επιβάρυνση.

6. Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και 
συνοδών εκπαιδευτικών σε περίπτωση ατυχήματος. 

7. Οι μαθητές θα μείνουν σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης των Ιωαννίνων 
σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια, και σε 3 μονόκλινα οι συνοδοί, όλα στον ίδιο 
όροφο/πτέρυγα του ξενοδοχείου και θα περιλαμβάνεται καθημερινά πρωινό 
εντός του ξενοδοχείου.

8. Οι προσφορές θα ανοιχτούν, παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να 
παρευρεθούν, από την επιτροπή που θα συστήσει η Διευθύντρια, την 
Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 και ώρα 12.40 στο γραφείο της Διευθύντριας 
του 8ου Γυμνασίου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περίπτωση έκτακτης μη συμμετοχής ορισμένων μαθητών 
λόγω ασθένειας το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω 
μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή λόγω άλλης σοβαρής αιτίας, 
χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού Γραφείου.

Η Διευθύντρια

Δρ Ελένη Γερούση

Φιλόλογος
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