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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 

3ο  Γυμνάσιο Κοζάνης 

 

 

 
Δ/νση              : Α. Κάλβου 1,  50100 Κοζάνη 
Τηλ./Fax         : 24610-34921 / 24610-21264 
Ε-mail             : mail@3gym-kozan.koz.sch.gr  

            Κοζάνη 21/02/2017 

                              Αριθμ. Πρωτ. 40 
 
ΠΡΟΣ: 

Ταξιδιωτικά – Τουριστικά Πρακτορεία 
 

  KOIN: 
        Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Νομού 
Κοζάνης 

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διεξαγωγή 2-ήμερης Εκπαιδευτικής 

Εκδρομής στο Περτούλι - Τρικάλων. 

 

   Το 3
ο
 Γυμνάσιο Κοζάνης διοργανώνει 2-ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή με προορισμό στο 

Περτούλι - Τρικάλων, στις 2-3 Απριλίου 2017 και καλεί τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά 

και τουριστικά γραφεία) που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να 

υποβάλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη, 28/2/2017, και ώρα 

11:00 στο γραφείο του Δ/ντή του 3ου Γυμνασίου.  Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία 

όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν, από την επιτροπή που συστήθηκε για την 

διενέργεια του διαγωνισμού.    

   Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή ανά μαθητή 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και του ΦΠΑ) και θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει το κόστος μεταφοράς για τους τέσσερεις (4) συνοδούς εκπαιδευτικούς. 

 

   Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις: 

1. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων:  35 μαθητές και 4 καθηγητές. 

2. Πρόγραμμα εκδρομής:  

 1
η
 ημέρα: αναχώρηση από Κοζάνη με λεωφορείο από την αυλή του 2

ου
 ΕΠΑΛ 

Κοζάνης στις 7:20.  Στάση στην οικογενειακή ταβέρνα-καφέ «Πλάτανος» 

στην περιοχή της Μύκανης και άφιξη στην Καλαμπάκα.  

 Ξενάγηση στο μουσείο φυσικής ιστορίας Μετεώρων και στο Μουσείο 

μανιταριών.  Έπειτα επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου στα 

Μετέωρα.    
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 Αναχώρηση από Καλαμπάκα και άφιξη στα Τρίκαλα.  Περιήγηση στην πόλη 

και στάση για φαγητό.  Κατόπιν τακτοποίηση στο ξενοδοχείο (πρέπει να 

βρίσκεται εντός της πόλεως) και ξεκούραση των μαθητών. 

 Το απόγευμα, μετάβαση με το λεωφορείο στο Κουρσούμ Τζαμί, στο φρούριο 

Τρικάλων.  Περιήγηση των μαθητών στο Κάστρο, το ρολόι και την περιοχή 

Βαρούσι.  

 Το βράδυ φαγητό στα Τρίκαλα (πόλη) και περιήγηση στην κεντρική γέφυρα 

Ληθαίου και στο κέντρο της πόλης.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  

3. 2
η
 μέρα:  Πρωινό στο ξενοδοχείο.  Αναχώρηση για το ΚΠΕ Περτουλίου – 

Τρικκαίων.  Παρακολούθηση του προγράμματος (θεωρητικό μέρος) και μετάβαση 

στο  πεδίο «Ελατόδασος – Περτουλίου» για το πρακτικό μέρος. Μετά το τέλος του 

προγράμματος αναχώρηση για Ελάτη Τρικάλων.  Περιήγηση στο χωριό και στάση 

για φαγητό.  Στάση στο χωριό Πύλη στην τοξωτή λίθινη γέφυρα του Πορταϊκού 

και στο βυζαντινό ναό «Πόρτα- Παναγιάς».  Αναχώρηση για Κοζάνη περίπου στις 

19:00.  Στάση για ξεκούραση στο κέντρο της Καλαμπάκας.  Άφιξη στην Κοζάνη 

περίπου στις 22:30.    

4. Το ξενοδοχείο πρέπει να είναι 3-4 αστέρων, να βρίσκεται εντός της πόλης των 

Τρικάλων και να περιλαμβάνει πλήρες πρωινό εντός του ξενοδοχείου.   

5. Επειδή το σχολείο εξετάζει την περίπτωση γεύματος (μεσημεριανό) στο 

ξενοδοχείο, να δοθεί και προσφορά/τιμή για το γεύμα στο ξενοδοχείο.  

6. Τα δωμάτια θα πρέπει να είναι δίκλινα ή τρίκλινα 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 πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη διαμονή 

(θέρμανση, ζεστό νερό, καθαριότητα, κ.λ.π.) 

7. Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και 

υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε 

ισχύ.  

8. 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. 

 

Σημ. : Η θέση, η ποιότητα και οι παροχές του ξενοδοχείου θα ληφθούν υπόψη στην 

αξιολόγηση της προσφοράς από την επιτροπή που έχει οριστεί για την αξιολόγηση 

των προσφορών. 

 

 

 

Ο Διευθυντής  

 

 

Αποστόλου Χαράλαμπος 


