
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  

        Nεάπολη,   24/2/2022  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ            :  

 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ         

 -----    

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ   ΠΡΟΣ: Τουριστικά-Ταξιδιωτικά Γραφεία 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   ΚΟΙΝ.: Δ.Δ.Ε. Κοζάνης 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    

 ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ     
 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

-----  

          Ταχ. Δ/νση : ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

                              50001 ΝΕΑΠΟΛΗ 

Τηλέφωνο  : 24680-22270          

 FAX    : 24680-23182 

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

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών πρακτορείων για  

τριήμερη   εκδρομή στην Αθήνα 

  
Το Γενικό Λύκειο Νεάπολης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 20883/ΓΔ4/13-2-2020  

και  Δ1α/ ΓΔ. οικ. 55254/10-9-21 διοργανώνει τριήμερη εκδρομή  στην Αθήνα για τους μαθητές 

των  Α΄ και Β΄ τάξεων του σχολείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά-τουριστικά 

γραφεία) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν την προσφορά 

τους σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή ΓΕΛ Νεάπολης μέχρι την Πέμπτη  3  

Μαρτίου  2022  και ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο Γραφείο του Διευθυντή την 

ίδια μέρα στις 11:00 π.μ. παρουσία όλων των ενδιαφερομένων.  

       Η μετακίνηση γίνεται στο πλαίσιο επίσκεψης των μαθητών στην Αθήνα προκειμένου να 

περιηγηθούν στην πόλη και να επισκεφτούν τα μνημεία της και χώρους πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος. 

 

Οι προσφορές των τουριστικών γραφείων πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με τα παρακάτω 

στοιχεία:  

 

1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:  ΑΘΗΝΑ   

2. Πραγματοποίηση εκδρομής:  ΑΠΟ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-4-2022  ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-4-

2022  

3. Αναχώρηση:Παρασκευή  8-4-2022 8:00  από το σχολείο Επιστροφή: 

Άφιξη στη Νεάπολη την Κυριακή 10-4-2022 και ώρα  22:00. 

4. Συνολικά άτομα: 36  (33 μαθητές  και 4 συνοδοί καθηγητές). 

5. Μεταφορικό μέσο : Λεωφορείο (Νεάπολη- Αθήνα- Νεάπολη)  

6. Να αναφέρεται η συνολική τιμή μετακίνησης συμπεριλαμβανομένων όλων των 

ενδεχόμενων κρατήσεων, του Φόρου διανυκτέρευσης  και του Φ.Π.Α. 

7. Ο  διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια και η κατακύρωσή του θα 

γίνει μετά από απόφαση του  Διευθυντή του ΓΕ.Λ. Νεάπολης, πρόταση των συνοδών 

καθηγητών και του εκπροσώπου  των μαθητών-τριών.  

  

  

  

  



8. 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.  

 

Στην ανωτέρω προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται : 

 

 Πολυτελές λεωφορείο τουλάχιστον 50 θέσεων κλιματιζόμενο με όλες τις προδιαγραφές 

ασφαλείας (ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ.) 

 Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη ειδικού σήματος λειτουργίας σε ισχύ, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. 

 Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών. 

 Ξενοδοχείο τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων με ημιδιατροφή στο χώρο του 

ξενοδοχείου. 

 Δύο διανυκτερεύσεις σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και σε 

μονόκλινα δωμάτια για τους συνοδούς καθηγητές. 

 Δωρεάν συμμετοχή συνοδών καθηγητών  (4 συνοδοί καθηγητές). 

 Δωρεάν μετακίνηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μαθητών και καθηγητών. 

 Παράδοση συμβολαίου αστική ευθύνης τουριστικού γραφείου στην προσφορά. 

 Οι εκδρομείς δεν συμμετέχουν σε διόδια ούτε θα επιβαρυνθούν από διαφορές που θα 

προκύψουν στο μέλλον. 

 

Αξιόλογες παράμετροι που θα επηρεάσουν την ανάθεση της εκδρομής στο Τουριστικό 

Γραφείο  

1. Η γενική τιμή  (με ημιδιατροφή) 

2. Η ποιότητα και περιοχή του ξενοδοχείου . 

3. Η ολοήμερη και αποκλειστική διάθεση του λεωφορείου. 

4. Η υποχρέωση του Τουριστικού Γραφείου να ακολουθήσει το πρόγραμμα που θα 

συντάξει το Σχολείο. 

5. Η παρουσία συνοδού του Γραφείου. 

6. Το Σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την καλύτερη και 

ασφαλέστερη οργάνωση της εκδρομής.  

 

Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το Τουριστικό Γραφείο θα παρακρατηθεί από το 

ποσό της εξόφλησης, μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής. 

 

 

Το έντυπο προσφοράς για τα τουριστικά γραφεία θα είναι αυστηρά το ανηρτημένο στην 

ιστοσελίδα http://dide.koz.sch.gr (σε μορφή pdf).   

 

                           

  

 

                                                  Ο Διευθυντής  

 

 

                                                                                                                             

   Εμμανουηλίδης  Κωνσταντίνος 
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