
 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ Α-Β-Γ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΑΝΗΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ) ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2022»

Το Γυμνάσιο Αιανής, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 20883/ΓΔ4/12-02-20, 
ΦΕΚ 456/τ.Β’/13-02-2020 το ΦΕΚ 4187/τ.Β’/10-09-2021 του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ,  
διοργανώνει ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στα Μετέωρα Καλαμπάκας και στα 
Τρίκαλα, την Πέμπτη στις 12 Μαΐου 2022 και καλεί τους ενδιαφερόμενους 
(ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία) που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία 
επιλογής για την μετακίνηση των μαθητών, να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο 
(κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη 
μορφή) την προσφορά τους μέχρι την Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 και ώρα 10.30΄ π.μ. 
στο γραφείο της Δ/νσης του σχολείου. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο της 
Δ/νσης του σχολείου στις 10.30΄ π.μ. της ίδιας ημέρας παρουσία των 
ενδιαφερομένων. 
Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν με τα παρακάτω στοιχεία και να πληρούν τα 
παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις:

Στοιχεία:

1. Προορισμός: Μετέωρα Καλαμπάκας (Μοναστήρια) και Τρίκαλα 

2. Ημερομηνία : Αναχώρηση 12 Μαΐου 8.15, Επιστροφή 12 Μαΐου 21.00 

3. Μεταφορικό μέσο: ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

4. Αριθμός μαθητών : 53±2 

5. Αριθμός συνοδών καθηγητών : 4 

 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑ Τ Ι Α 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
---------- 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π & Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΑΝΗΣ

Αιανή 05/05/2020
Αριθμ. Πρωτ.:141/Φ21.3 
ΠΡΟΣ: 
Ταξιδιωτικά – Τουριστικά 
Πρακτορεία 
ΚΟΙΝ: 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κοζάνης 

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 1 
Τ.Κ.-Πόλη: 50004 Αιανή 
Πληροφορίες: Τζήμκας – Δακής Χρήστος 
Τηλέφωνο: +302461098280 
Fax: +302461098280 
e-mail: mail@gym-aianis.koz.sch.gr 
URL: http://gym-aianis.koz.sch.gr 



 Κριτήρια και απαιτήσεις:
 
1. Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής. 

2. Να αναφέρονται η προσφερόμενη συνολική τιμή και η τιμή κατ’ άτομο 
(συμπεριλαμβανόμενων όλων των τυχόν κρατήσεων και του Φ.Π.Α.). 

3. Το πρακτορείο θα πρέπει να διαθέσει έμπειρους οδηγούς, το λεωφορείο να πληρεί 
τις απαιτούμενες προδιαγραφές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, (δελτίο 
καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ) και να είναι στην αποκλειστική 
διάθεση του σχολείου για όσο χρόνο απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της εκδρομής.

4. Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και συνοδών 
εκπαιδευτικών σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

5. Να παραδοθεί συμβόλαιο αστικής ευθύνης του τουριστικού γραφείου. 

6. Να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση, ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο 
βρίσκεται σε ισχύ.

7. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση 
όπως και το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του 
απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης αιτίας, χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού 
Γραφείου.

Η αξιολόγηση και η επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από το 
Σύλλογο Διδασκόντων, τον Διευθυντή του σχολείου και εκπροσώπους από τον 
σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.

Ο Διευθυντής

Χρήστος Τζήμκας – Δακής
ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών
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