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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  5.ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ 
Σύμφωνα με την 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. και 36637/Γ2/02-04-2012  Υ.Α. 

 

Το  4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων  θα 
πραγματοποιήσει …5…..ήμερη εκδρομή στη Γενεύη. 

 

   1. Στοιχεία εκδρομής 

 Ημερομηνία διεξαγωγής:  16/04/16 εως 20/04/16. 
Αριθμός μαθητών:  25 
Αριθμός Συνοδών Καθηγητών: Tεσσερις (4) 

 Μέσον : Toυριστικό Λεωφορείο για μετακίνηση στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και επιβίβαση 
στο πρωινό πλοίο για μετάβαση στην Βενετία (25+4 εισιτήρια-ΑΝΕΚ). Τουριστικό Λεωφορείο από Βενετία 
για Γενεύη. 

 Κατάλυμα 1:  Ξενοδοχείο  στον πολεοδομικό ιστό της Γενεύης στην περιοχή  (3 
διανυκτερεύσεις -ΚΥΡ 17/4/2016 -ΔΕΥ 18/4 -ΤΡΙ 19/4 ). 

 Οι μαθητές κατανεμημένοι σε τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια στο ίδιο κτιριακό  
συγκρότημα . 

 Επιστροφή Αεροπορικώς την Τετάρτη απο Μιλάνο για Θεσσαλονίκη (RYAN). 

 Δρομολόγια: Οδικώς Κοζάνη – Ηγουμενίτσα , ακτοπλοϊκώς Ηγουμενίτα – Βενετία (ANEK), 
οδικώς Βενετία-Γενεύη , οδικώς Γενεύη –Μιλάνο, αεροπορικώς Μιλάνο (Βergamo) Θεσσσαλονίκη 
(RYAN) την Τετάρτη 20/4/2016 και οδικώς Θεσσαλονίκη – Κοζάνη. 



 Οι οδηγοί θα παραλάβουν το πρόγραμμα από τον αρχηγό της εκδρομής και θα το 
τηρήσουν απαρέγκλιτα. 

 2. Aσφάλεια:  Ευθύνη διοργανωτή και πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή 
ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή. 

3. Ιδιωτικό συμφωνητικό:  Σε δυο πρωτότυπα, με αρίθμηση σελίδων, τα οποία θα υπογραφούν  
από τα δυο μέρη και στη συνέχεια θα  θεωρηθούν από τη ΔΟΥ. 

4.Προσφορά και Δικαιολογητικά: Να κατατεθούν υποχρεωτικά και εμπρόθεσμα, όπως  
προαναφέρθηκαν. Η  εκπρόθεσμη κατάθεση της προσφοράς, η μη κατάθεση όλων των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών, η παράλειψη αναφοράς  του συνολικού κόστους στην 
προσφορά,  επιφέρουν αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης. 

5. Αποδείξεις: Θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες νομότυπες αποδείξεις για τα ποσά που θα 
καταβληθούν.                                

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιούχοι, που κατέχουν άδεια 
λειτουργίας σε ισχύ, αποδέχονται και μπορούν να ανταποκριθούν απολύτως, στους απαράβατους 
όρους της παρούσης, να καταθέσουν στο Σχολείο, κλειστές , σφραγισμένες προσφορές ,σε 
επίσημο έντυπο με όλα τα διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη, 
όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ ή του Υπουργείου Μεταφορών.  Η προσφορά 
θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που παρακάτω αναφέρονται . 

6.Δικαιολογητικά: Οι προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν μετακίνηση θα συνοδεύονται από : 
α) υπεύθυνη δήλωση, ότι οι υποψήφιοι κατέχουν  δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ. Στην υπεύθυνη δήλωση 
των ταξιδιωτικών γραφείων θα δηλώνεται επιπλέον ότι κατέχουν και ειδικό σήμα  σε ισχύ 
β) βεβαίωση διαθεσιμότητας κλινών στα προτεινόμενα Ξενοδοχεία 
γ) παραστατικό διαθεσιμότητας 29 εισιτηρίων για λογαριασμό του Σχολείου μας. 
 

 Αν υπάρχουν μεταφορικά  μέσα  μισθωμένα από άλλη επιχείρηση, θα  αναφερθούν με δήλωση 
από τον ανάδοχο τα πλήρη επίσημα στοιχεία του εκμισθωτή, μέχρι την ημερομηνία  διεξαγωγής  
της εκδρομής και σε κάθε περίπτωση για τα μεταφορικά μέσα πρέπει να δηλώνεται υπεύθυνα η 
κατοχή δελτίου ΚΤΕΟ σε ισχύ. 

Οικονομικά στοιχεία: Θα περιγράφονται οι οικονομικές απαιτήσεις, για όλες τις υπηρεσίες, 
αναλυτικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , το συνολικό κόστος και το αναλογούν κόστος  ανά  
άτομο. 
Αν η μετακίνηση των καθηγητών είναι δωρεάν, αυτό θα δηλώνεται στην προσφορά και δεν θα 
επιβαρύνει τους μαθητές. 

Προκαταβολή: Αν ζητείται, να αναφέρεται το απαιτούμενο ποσό. Να αναφερθούν οι 
απαιτούμενες οικονομικές απαιτήσεις, αν η εκδρομή αναβληθεί ή ματαιωθεί μετά την υπογραφή 
του συμφωνητικού. 
Αντίγραφο της προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή σε c.d. στον  ίδιο κλειστό 
φάκελο. Αυτή θα αναρτηθεί σε ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ή του Σχολείου 
 

Υποβολή προσφορών μέχρι την…18-11-2015 και  ώρα 11.00 πμ. Oι φάκελοι όταν   
παραληφθούν, θα αξιολογηθούν. 
 

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός και θα κατακυρωθεί  υπέρ του μειοδότη, υπό την προϋπόθεση 



ότι από την προσφορά του θα προκύπτει ότι μπορεί να ανταποκριθεί  απολύτως στους όρους της 
παρούσης και ότι έχει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
Οι προσφορές και η πράξη αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων (υπογεγραμμένη) , θα 
δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Προφορική ενημέρωση, για τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης δεν θα γίνει προς τους υποψηφίους.  Μετά την δημοσίευση θα δοθεί προθεσμία 
δυο ημερών, για υποβολή ενστάσεων για την εγκυρότητα της αξιολόγησης και στη συνέχεια θα 
δημοσιευτεί η απόφαση και  η τελική πράξη ανάθεσης. 
 

Καμία προφορική διαπραγμάτευση, προ ή μετά  την ανάθεση, δεν είναι αποδεκτή, όλα τα 
αιτήματα διευκρινίσεων, επί της πρόσκλησης, θα  υποβάλλονται γραπτώς. 
Προφορική  αμφισβήτηση των όρων της  παρούσης, προειδοποιήσεις  για ενστάσεις, προσφυγές  
ή  διασπορά φημών, απόπειρα δυσφήμησης ή επηρεασμού της επιτροπής, μπορεί  να 
προκαλέσουν ζήτημα αποκλεισμού. 

 H παρούσα διαβιβάζεται στη Δ/νση Δ.Ε Κοζάνης για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της   
Δ/νσης. 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : 
TΡΙΑ (3), ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ 

 
 
 
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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