
            

 

  

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 Θέμα: Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ για την πραγματοποίηςη 

τετραήμερησ εκπαιδευτικήσ εκδρομήσ των μαθητών/τριών τησ Γ’ 

Τάξησ του 8ου Γυμναςίου Κοζάνησ και του Γυμναςίου Κρόκου ςτο 

Ναύπλιο και τη Σπάρτη. 

Σο 8o Γυμνϊςιο Kοζϊνησ και το Γυμνϊςιο Κρόκου διοργανώνουν τετραόμερη 

εκπαιδευτικό εκδρομό των μαθητών τησ Γ΄ Γυμναςύου το Σάββατο 16, Κυριακή 

17, Δευτέρα 18 και Τρίτη 19 Απριλίου 2016 ςτο Ναύπλιο, ςτο πλαύςιο 

υλοπούηςησ Προγρϊμματοσ χολικών Δραςτηριοτότων, και καλεύ, με βϊςη την 

εγκύκλιο 118264/Δ2/23-07-2015, τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικϊ / τουριςτικϊ 

γραφεύα να καταθϋςουν ωσ την Σετϊρτη 2 Μαρτύου 2016 και ώρα 12:00 ςτο 

γραφεύο τησ Διευθύντριασ του 8ου Γυμναςύου Κοζϊνησ, ΚΛΕΙΣΕ τισ προςφορϋσ 

τουσ λαμβϊνοντασ υπόψη τα εξόσ: 

 Η μετακύνηςη θα γύνει με τουριςτικό λεωφορεύο κατϊ τα προβλεπόμενα ςτο α' 

7 και 14 τησ Τ.Α. 129287/Γ2. 

 Ημερομηνύεσ μετακύνηςησ: Σάββατο 16, Κυριακή 17, Δευτέρα 18 και Τρίτη 

19 Απριλίου 2016 

 Προοριςμόσ: Ναύπλιο - Σπάρτη 

 Προβλεπόμενοσ αριθμόσ ςυμμετεχόντων: Μαθητϋσ: 40.  

 Αρχηγόσ και ςυνοδού καθηγητϋσ: 6   ύνολο: 46 ϊτομα. 

 

Σο πρόγραμμα τησ εκδρομόσ ϋχει ωσ εξόσ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΒΑΘΜΙΑ & Δ /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Δ/ΝΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΚΟΖΑΝΗ 

8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Σαχυδρ. Διεφθυνσθ:       Μακρυγιάννθ 26 
                                           50132-ΚΟΖΑΝΗ 
Πλθροφορίες:                  Ελζνθ Γεροφσθ 
Αρ. Σθλ.:                            2461022772 
Fax:                                    2461022772 
e-mail:                               mail@gym-peir-kozan.koz.sch.gr 

Κοηάνθ, 26-2-2016 

Αρ. Πρωτ.: 137 

                      

 Προς 

Σουριστικά-Σαξιδιωτικά Γραφεία 

Κοιν. Δ. Δ. Ε. Κοηάνθς 

 



1η ημέρα: ϊββατο 16-4-2016: Κοζϊνη-Αρχαύα Επύδαυροσ-Ναύπλιο. 

Διανυκτϋρευςη ςτο Ναύπλιο. 

2η ημέρα: Κυριακό 17-4-2016: Επύςκεψη ςτο Μπούρτζι, το Παλαμόδι και τισ 

Μυκόνεσ. Επιςτροφό ςτο Ναύπλιο και διανυκτϋρευςη. 

3η ημέρα: Δευτϋρα 18-4-2016: Αναχώρηςη από Ναύπλιο για Μονεμβαςιϊ, 

Μυςτρϊ και πϊρτη. Διανυκτϋρευςη ςτη πϊρτη. 

4η ημέρα: Αναχώρηςη από πϊρτη και μϋςω Ιςθμού τησ Κορύνθου επιςτροφό 

ςτην Κοζϊνη 

Από το Σουριςτικό γραφεύο που θα αναλϊβει τη μετακύνηςη ζητεύται η κατϊθεςη 
προςφορών για: 

1. Μεταφορϊ με ϋνα (1) Λεωφορεύο από την Κοζϊνη ςτο Ναύπλιο και τουσ 
ϊλλουσ προοριςμούσ και αντιςτρόφωσ, πολυτελϋσ, κλιματιζόμενο που να 
πληρού τισ απαιτούμενεσ προδιαγραφϋσ (ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, 
δελτύο καταλληλότητασ, ΚΣΕΟ, ζώνεσ αςφαλεύασ, κλπ.).  
 

2. Σο Λεωφορεύο πρϋπει να διαθϋτει δύο (2) οδηγούσ και να εύναι ςτην 
αποκλειςτικό διϊθεςη του χολεύου όλο το 24ωρο, καθ' όλη τη διϊρκεια τησ 
εκδρομόσ για τισ μετακινόςεισ των μαθητών, όποτε αυτό ζητηθεύ από τουσ 
ςυνοδούσ καθηγητϋσ.  
 

3. Σο  Σουριςτικό γραφεύο δεςμεύεται για την ϊψογη ςυμπεριφορϊ των 
οδηγών, το ότι δε θα καπνύζουν ςτο λεωφορεύο, θα τηρούν τον Κώδικα 
Οδικόσ Κυκλοφορύασ και οι ςτϊςεισ κατϊ τη διϊρκεια του ταξιδιού θα 
πραγματοποιούνται ςε ςυνεννόηςη με τουσ ςυνοδούσ καθηγητϋσ. 
Οποιαδόποτε παρϋκκλιςη ςυνιςτϊ λόγο απόρριψησ του ςυγκεκριμϋνου 
Σουριςτικού γραφεύου από μελλοντικό μετακύνηςη των μαθητών του 
χολεύου. 
 

4. Διαμονό των μαθητών ςε κεντρικό ξενοδοχεύο του Ναυπλύου και τησ 
πϊρτησ, τεςςϊρων (4) αςτϋρων, ςε δύκλινα ό τρύκλινα δωμϊτια, με το δικό 
τουσ μπϊνιο. Όλοι οι κοινόχρηςτοι χώροι του ξενοδοχεύου (εκτόσ από 
πιςύνεσ) πρϋπει να εύναι ςτη διϊθεςη του ςχολεύου, ςε πλόρη λειτουργύα κατϊ 
τη διαμονό και το ξενοδοχεύο πρϋπει να πληρού όλεσ τισ απαραύτητεσ 
προώποθϋςεισ για την εύρυθμη διαμονό (θϋρμανςη, ζεςτό νερό, καθαριότητα 
κλπ). την προςφορϊ του Σουριςτικού γραφεύου πρϋπει να αναφϋρεται το 
όνομα,  η τοποθεςύα/διεύθυνςη και η ιςτοςελύδα του προτεινόμενου 
ξενοδοχεύου (εφόςον αυτό υπϊρχει). 
 

5. Καθημερινϊ πρωινό εντόσ του ξενοδοχεύου. 
 

6. Η μετακύνηςη, διαμονό ςε 3 μονόκλινα δωμϊτια, το πρωινό των 3 ςυνοδών 
καθηγητών πρϋπει να εύναι δωρεϊν και να μην επιβαρύνει τουσ μαθητϋσ. 
 



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

8. Κόςτοσ πρόςθετησ αςφϊλιςησ που καλύπτει τα ϋξοδα ςε περύπτωςη 
ατυχόματοσ ό αςθϋνειασ όλων των εκδρομϋων και κατ' ϊτομο (όχι κατϊ 
λεωφορεύο) επιβϊρυνςη (προαιρετικό επιλογό του χολεύου). 
 

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

10. τισ προςφορϋσ να αναφϋρεται η τελικό τιμό κατϊ ϊτομο (ςυμπεριλαμβα-
νομϋνων όλων των κρατόςεων και του ΥΠΑ). 
 

11. Οι προςφορϋσ θα ανοιχτούν, παρουςύα όςων ενδιαφερομϋνων επιθυμούν να 
παρευρεθούν, από την επιτροπό που θα ςυςτόςει η Διευθύντρια, την 
Σετϊρτη 2 Μαρτύου και ώρα 12. 30 π. μ. ςτο γραφεύο τησ Διευθύντριασ του 
8ου Γυμναςύου. 
 

12. Οποιαδόποτε μη εκτελεςτϋα υποχρϋωςη από το τουριςτικό γραφεύο θα 
παρακρατηθεύ από το ποςό τησ εξόφληςησ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ 
εκδρομόσ. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1η: ε περύπτωςη ϋκτακτησ μη ςυμμετοχόσ οριςμϋνων μαθητών 
λόγω αςθϋνειασ το χολεύο διατηρεύ το δικαύωμα ακύρωςησ τησ εκδρομόσ λόγω μη 
ςυμπλόρωςησ του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ό λόγω ϊλλησ ςοβαρόσ αιτύασ, 
χωρύσ αποζημύωςη του Σουριςτικού Γραφεύου. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 2η: Ο Διαγωνιςμόσ εύναι μειοδοτικόσ με ποιοτικϊ κριτόρια. Σο 
χολεύο θα επιλϋξει λαμβϊνοντασ υπόψη και τισ δύο αυτϋσ παραμϋτρουσ (ςχϋςη 
ποιότητασ-τιμόσ). το ιδιωτικό ςυμφωνητικό, που θα ςυνταχθεύ με ςυνεργαςύα 
των δύο πλευρών, θα καταγρϊφονται με λεπτομϋρεια όλεσ οι παροχϋσ του 
Γραφεύου (με βϊςη την παρούςα προκόρυξη) 

 

Η Διευθύντρια 

 

Δρ Ελϋνη Γερούςη 

Υιλόλογοσ 


