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ΘΕΜΑ: 
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διεξαγωγή εκπαιδευτικής επίσκεψης  στη Βουλή των 

Ελλήνων  

  

 
 
   Το Γενικό Λύκειο Νεάπολης διοργανώνει τριήµερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα, στο 
πλαίσιο του προγράµµατος «Επισκέψεις Σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων» και καλεί µε βάση 
την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011, τους ενδιαφερόµενους (ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία), που 
επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν την προσφορά τους σε σφρα-
γισµένο φάκελο µέχρι και την Παρασκευή 19-2-2016 και ώρα 11:00 π.µ. στο γραφείο του ∆ιευθυ-
ντή του Γενικού Λυκείου Νεάπολης. 
Ο διαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός µε ποιοτικά κριτήρια επιλογής. Οι προσφορές θα πρέπει να 
γίνουν σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις: 
 

1. Αναχώρηση από το Γενικό Λύκειο Νεάπολης  την Κυριακή 13-3-2016 στις 7:00 π.µ. µε τε-
λικό προορισµό την Αθήνα. Αναχώρηση από την Αθήνα την Τρίτη 15-3-2016 µε τελικό 
προορισµό τη Νεάπολη Κοζάνης. 

2. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει τη µεταφορά των µαθητών και τη διαµονή τους σε 
ξενοδοχείο τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων για δύο (2) νύχτες σε κεντρικό σηµείο της 
Αθήνας, µε πλήρες πρωινό καθηµερινά εντός του ξενοδοχείου. 

3. Τα δωµάτια θα πρέπει να είναι τρίκλινα ή δίκλινα για τους µαθητές και µονόκλινα για τους 
συνοδούς καθηγητές. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου να είναι στη διάθεση του 
σχολείου, σε πλήρη λειτουργία κατά τη διαµονή και το ξενοδοχείο να πληροί όλες τις απα-
ραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθµη διαµονή (θέρµανση, ζεστό νερό, καθαριότητα κλπ). 

4. Μεταφορικά µέσα: οδική µετακίνηση µε ένα (1) λεωφορείο. 
5. Συνολικός αριθµός µετακινούµενων: 24 µαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές 
6. ∆ωρεάν µετακίνηση, διαµονή και πρόσθετη ασφάλιση των συνοδών καθηγητών 
7. Πρόσθετες προδιαγραφές µέσων µετακίνησης: το πρακτορείο θα πρέπει να διαθέτει πολυτε-

λή κλιµατιζόµενα λεωφορεία που να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές (σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ), να είναι δε 
στην αποκλειστική διάθεση του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδροµής. 

8. Ηµεροµηνία αναχώρησης-επιστροφής: Η αναχώρηση από το Γενικό Λύκειο Νεάπολης έχει 
προγραµµατιστεί για την Κυριακή 13 Μαρτίου 2016 στις 7:00 π.µ. και η επιστροφή την 
Τρίτη 15 Μαρτίου 2016 στις 22:00 µ.µ. 

9. Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µαθητών και καθηγητών και να πα-
ραδοθεί συµβόλαιο αστικής ευθύνης του Τουριστικού Γραφείου. 

ΠΡΟΣ: Ταξιδιωτικά & Τουριστικά Γραφεία 

ΚΟΙΝ: Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 



10. Να αναφέρεται η τελική συνολική τιµή και κατά άτοµο (συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
τυχόν κρατήσεων και του ΦΠΑ). 

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

12. Οι προσφορές θα ανοιχτούν, παρουσία όσων ενδιαφεροµένων επιθυµούν να παρευρεθούν, 
από την επιτροπή που συστήθηκε µε βάση την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011, Παρασκευή  
19-2-2016 και ώρα 11:00 π.µ. στο γραφείο του ∆ιευθυντή του Γενικού Λυκείου Νεάπολης. 

13. 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 σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζηµίωση του Τουριστικού Γραφείου. 

14. Οποιαδήποτε µη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από 
το ποσό εξόφλησης µετά την ολοκλήρωση 

 
                                                                                                    Ο ∆ιευθυντής  
                                                        
                                                                                                       
 
 
                                                                                          Εµµανουηλίδης Κωνσταντίνος 
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