
 
 
 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ 

ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 129287/Γ2 (ΦΕΚ 2769/2-12-2011 τ.β΄) του Υ.Π.Δ.Μ.Θ 

με τίτλο: «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» το ΕΠΑ.Λ Σιάτιστας «Αναστάσιος Τσίπος» διοργανώνει 

πενθήμερη εκδρομή της Γ΄τάξης στην Κέρκυρα. Για το σκοπό αυτό, προβαίνει σε Μειοδοτικό 

Διαγωνισμό με ποιοτικά κριτήρια για την πραγματοποίηση αυτής, από εγκεκριμένα και νόμιμα 

τουριστικά γραφεία. Κλειστές προσφορές γίνονται δεκτές έως τις 18-2-2016 και ώρα 12:30, στο 

γραφείο του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ Σιάτιστας «Αναστάσιος Τσίπος», όπου και θα ανοιχτούν παρουσία 

όλων των ενδιαφερομένων.  

 

Οι προσφορές των Τουριστικών Γραφείων θα γίνουν με τα πιο κάτω κριτήρια και 

απαιτήσεις: 

 

1. Προορισμός: Κέρκυρα, 4 διανυκτερεύσεις.  

2. Ημερομηνία διεξαγωγής εκδρομής: 11-4-2016 με 15-4-2016. 

3. Αριθμός μαθητών: 29. 

Αριθμός καθηγητών: 2. 

     ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ: 31. 

4. Μεταφορά με: 

 Αναχώρηση: Οδικώς Σιάτιστα-Ηγουμενίτσα και ακτοπλοϊκώς Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα στις 

11-4-2016. 

 Διαμονή σε ξενοδοχείο στην πόλη της Κέρκυρα. 

 Επισκέψεις σε αξιοθέατα του νησιού της Κέρκυρας σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα 

συμφωνηθεί με το πρακτορείο. 

        

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταχ.Δ/νση   : Στρακαλή 3, 50300, Σιάτιστα                                 

Πληροφ.     : Καλαμόπουλος Στέργιος 

Τηλέφωνο   : 2465021311 

Fax             : 2465021311 

  
 

 
 

 

e-mail         : mail@1epal-siatist.koz.sch.gr  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ                         
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
  
 

Σιάτιστα, 8 / 2 / 2016     

      

 

Προς: Ταξιδιωτικά-Τουριστικά Πρακτορεία 

 

 

Κοιν.: Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης 

 
                      
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.& Δ.Ε. 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΕΠΑ.Λ.  ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΠΟΣ» 
 
 
 
 

 

  

 

 

 



 Επιστροφή: Οδικώς Κέρκυρα -Σιάτιστα στις 15-4-2016. 

 

5. Την προσφερθείσα συνολική (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχών κρατήσεων και του 

Φ.Π.Α) τιμή κατ άτομο. 

6. Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής. 

7. Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων ενδιαφερόμενων επιθυμούν να παραβρεθούν, από 

την επιτροπή που θα συσταθεί με βάση την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011, την 18-2-2016 και ώρα 

12:30 στο γραφείο του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ Σιάτιστας «Αναστάσιος Τσίπος». 

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 συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι: 

 

1. Ξενοδοχεία τουλάχιστον 4 αστέρων με πρωινό στο χώρο του ξενοδοχείου. 

2. Διανυκτερεύσεις σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα  δωμάτια για 

τους καθηγητές στο ίδιο ξενοδοχείο. 

3. Συμβόλαιο αστικής ευθύνης και ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και 

καθηγητών σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

5. Συνοδό του πρακτορείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

6. Αρχηγό-ξεναγό στο λεωφορείο για κάθε μετακίνηση και επίσκεψη σε αξιοθέατα. 

7. Μεταφορά των μαθητών με κλιματιζόμενο λεωφορείο, άνετο και ευρύχωρο που να πληρεί τις 

απαραίτητες προδιαγραφές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Δελτίο καταλληλότητας, 

ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, κλιματισμός, έμπειρους οδηγούς κ.τ.λ.). Το λεωφορείο να είναι στην 

αποκλειστική διάθεσή μας όλες τις ημέρες και ώρες της εκδρομής. 

8. Ξενάγηση στους χώρους των επισκέψεων, με βάση το πρόγραμμα της εκδρομής, από ξεναγό 

του γραφείου. 

9. Δωρεάν συμμετοχή των συνοδών-καθηγητών (σύνολο δύο). 

10. Δωρεάν μετακίνηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μαθητών ή καθηγητών. 

11. Οι εκδρομείς δεν συμμετέχουν σε διόδια και λιμενικούς φόρους, ούτε θα επιβαρυνθούν από 

διαφορές που θα προκύψουν στο μέλλον σε περίπτωση ανατίμησης των εισητηρίων. 

12. Τα ξενοδοχεία να βρίσκονται μέσα στην πόλη ή σε προάστιο αυτής σε ακτίνα όχι μεγαλύτερη 

των 5  km από το κέντρο της πόλης και να αναφέρονται σαφώς τα ονόματα και η διεύθυνσή 

τους. 

13. Το αναλυτικό, καθημερινό πρόγραμμα θα καθοριστεί σε συνεργασία με τους συνοδούς 

καθηγητές. 

 

 



Αξιολογικές παράμετροι που θα επηρεάσουν την ανάθεση της εκδρομής στο Τουριστικό 

Γραφείο: 

 

 Η γενική τιμή ανά μαθητή. 

 Ποιότητα και τοποθεσία του ξενοδοχείου. 

 Κατάσταση και ευρυχωρία του λεωφορείου. 

 Ολοήμερη διάθεση του λεωφορείου. 

 Το πρωινό αν θα είναι σε μπουφέ. 

 Η παρουσία συνοδού του Γραφείου καθ΄όλη τη διάρκεια της εκδρομής και ξεναγού κατά 

την επίσκεψή μας σε διάφορα αξιοθέατα. 

 

Τρόπος πληρωμής: 

 

Συνολική αξία: Μαθητές 29 x ……..€ = …………….€. 

 

 1η ΔΟΣΗ: 22-3-2016: ΠΟΣΟ 35% επί της συνολικής αξίας της εκδρομής. 

 2η ΔΟΣΗ: 5-4-2016: ΠΟΣΟ 35% επί της συνολικής αξίας της εκδρομής. 

 Εξόφληση: Μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής: ΠΟΣΟ 30% επί της συνολικής αξίας 

της εκδρομής. 

 

Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το Τουριστικό Γραφείο θα παρακρατηθεί από 

το ποσό της εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής. 

 

 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΠΟΣ» 

 

 

 

 

ΚΑΛΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
                                                        ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.17.02 Α.ΣΕ.ΤΕ.Μ. 

 


