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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 

 ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΟΖΑΝΗ 

 
 

 Δευτζρα, 08-03-2017 
 

Αρικμ. πρωτ.: 43 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΝΑΡΡΑΧΗ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 
ΠΡΟ:  

ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΚΟΙΝ. :  

Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ  Κοηάνθσ 

Σαχ. Δ/νςθ  ΟΔΙΚΟ ΚΟΜΒΟ ΑΝΑΡΡΑΧΗ-ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

Σ.Κ. : 50005  ΕΜΠΟΡΙΟ 

Σθλ. : 24630 61225 

FAX : 24630  

Πλθροφορίεσ : ΓΚΕΚΑ ΒΑΙΛΕΙΟ 

 
Θζμα: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικϊν γραφείων- ΘΕ/ΝΙΚΗ 27-ΑΠΡ 2017»  
χετικά:  Α) Τπ. Απόφ. 129287/Γ2 (ΦΕΚ 2769/2-12-2011 τεφχοσ Β’ 

   Β) Τπ. Απόφ. 220647/Δ2/28-12-2016 με τίτλο «Εκδρομζσ – Μετακινιςεισ μακθτϊν Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν 
χολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ» 

  Γ) Τπ. Απόφ. 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ681/06-03-2017 τεφχοσ Β’ με τίτλο «Εκδρομζσ – Μετακινιςεισ μακθτϊν 
Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν χολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ» 

 

φμφωνα τισ παραπάνω ςχετικζσ αποφάςεισ, το Γυμνάςιο Αναρράχθσ – Εμπορίου διοργανϊνει 
θμεριςια εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθ Θεςςαλονίκθ, και προςκαλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά και 
τουριςτικά γραφεία (εγκεκριμζνα και νόμιμα) που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, 
να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο μζχρι τθν Σρίτθ, 14 Μαρτίου 2017, ζωσ 11:30 
πμ ςτο γραφείο του Διευκυντι του Γυμναςίου.  

Οι προςφορζσ κα ανοιχτοφν τθν ίδια μζρα, παρουςία όςων ενδιαφερομζνων επικυμοφν να 
παρευρεκοφν και κα αξιολογθκοφν από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ. Η επιτροπι αποτελείται από τον 
Διευκυντι του ςχολείου, τον αρχθγό κακθγθτι, τον εκπρόςωπο των γονζων και κθδεμόνων και τον 
εκπρόςωπο των μακθτικϊν κοινοτιτων.  
 

Α) ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ:  

ΗΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΗ : Πζμπτθ, 27 Απριλίου 2017, 08:00 πμ 

ΗΜ. ΕΠΙΣΡΟΦΗ : Πζμπτθ, 27 Απριλίου 2017, 21:30 μμ 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ : 50 – 62 μακθτζσ και 4 – 7 ςυνοδοί κακθγθτζσ με τον αρχθγό.  
Οι αρικμοί αυτοί ενδζχεται να μεταβλθκοφν 

 
Β) ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ (Κάποιοι προοριςμοί μπορεί να απαλειφκοφν ι να αλλάξουν) 

08:00 Αναχϊρθςθ από το Γυμνάςιο Αναρράχθσ Εμπορίου  

10:00 – 10:30 
Επίςκεψθ ςτον Μθτροπολιτικό Ναό του Αγίου Γρθγορίου του 
Παλαμά 

Βογατςικοφ 7, Σ.Κ. 54622, 
 231 026 1216, 231 022 7677 

11:00 – 12:00 
Επίςκεψθ ςτο Μουςείο Μακεδονικοφ Αγϊνα ξενάγθςθ (δφο 
γκρουπ) 

Προξ. Κορομθλά 23, ΣΚ 54622, 
231 022 9778 

12:30 – 14:00 Επίςκεψθ – ξενάγθςθ (δφο γκρουπ) ςτο Αςτεροςκοπείο ΑΠΘ  
14:30 – 18:00 Γεφμα - περιιγθςθ ςτο εμπορικό κζντρο Mediterranean Cosmos    

18:00 Αναχϊρθςθ από τθν Θεςςαλονίκθ    
20:00 Επιςτροφι – Διανομι μακθτϊν ςτα τζςςερα χωριά  

 
Η προςφορά κα πρζπει να εξαςφαλίηει τα παρακάτω:  
1) ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ: Μετακίνθςθ με πολυτελι και κλιματιηόμενα λεωφορεία, που κα πλθροφν όλεσ τισ 

απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, τα οποία κα είναι ςτθν 
αποκλειςτικι διάκεςθ του ςχολείου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ μετακίνθςθσ χωρίσ περιοριςμοφσ 
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χιλιομζτρων ι ωραρίου (πζραν των όςων προβλζπει ο νόμοσ) και με ζμπειρο, επαγγελματία 
οδθγό.  

2) ΑΦΑΛΙΗ : Τποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ διοργανωτι ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.  
3) ΣΙΜΗ: τθν προςφορά να αναφζρεται Η τελικι ςυνολικι τιμι (ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.) 

και θ ςυνολικι τιμι ανά άτομο. Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ εκδρομισ δεν είναι μόνο θ 
οικονομικότερθ προςφορά, αλλά και θ εν γζνει ποιότθτα όςων προςφζρονται.  

4) Σο ζντυπο προςφοράσ για τα τουριςτικά γραφεία κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου και 
τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ ςτο ςφνδεςμο  Εκδρομζσ http://dide.koz.sch.gr (ςε 
μορφι pdf). 

5) Ο διαγωνιςμόσ κα είναι μειοδοτικόσ με ποιοτικά κριτιρια και θ κατακφρωςι του κα γίνει ζπειτα 
από απόφαςθ τθσ Επιτροπισ παραλαβισ. Η απόφαςθ κατακφρωςθσ κα αναρτθκεί ςτθν 
ιςτοςελίδα του ςχολείου.  http://gym-anarach.koz.sch.gr/cms/  

6) Σο ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα τθσ ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ λόγω μθ ςυμπλιρωςθσ του 
απαιτοφμενου αρικμοφ μακθτϊν ι άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ χωρίσ αποηθμίωςθ ςτο Σουριςτικό 
Γραφείο.  

7) Πολυτελζσ κλιματιηόμενο λεωφορείο, το οποίο κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ (ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, δελτίο καταλλθλότθτασ, ΚΣΕΟ, ηϊνεσ αςφαλείασ κ.λπ.) και κα είναι ςτθν 
αποκλειςτικι διάκεςθ του ςχολείου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ με ζμπειρο επαγγελματία 
οδθγό. 

8) Δωρεάν κάλυψθ των ςυνοδϊν κακθγθτϊν. 
9) Αςφάλεια ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ μακθτϊν και κακθγθτϊν. 
10) Παράδοςθ «υμβολαίου αςτικι ευκφνθσ Σουριςτικοφ γραφείου» ςτθν προςφορά και υπεφκυνθ 

διλωςθ κατοχισ ςιματοσ λειτουργίασ εν ιςχφ. 
11) Αντίγραφο του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου αςτικισ ευκφνθσ του πρακτορείου.  
12) Οι αξιολογικζσ παράμετροι που κα επθρεάςουν τθν ανάκεςθ τθσ εκδρομισ είναι οι εξισ: 

a. Η γενικι τιμι ανά μακθτι. 
b. Η χρονολογία λειτουργίασ του λεωφορείου. 
c. Η ολοιμερθ διάκεςθ του λεωφορείου. 
d. Η υποχρζωςθ του τουριςτικοφ γραφείου να ακολουκιςει το πρόγραμμα που κα ςυντάξει το 

ςχολείο. 
19) Οποιαδιποτε ςυμπεφωνθμζνθ, αλλά μθ εκτελεςκείςα υποχρζωςθ του τουριςτικοφ γραφείου, κα 

παρακρατθκεί από το ποςό τθσ εξόφλθςθσ. 

 Ο Διευκυντισ τθσ χολικισ Μονάδασ 
Γυμναςίου Αναρράχθσ - Εμπορίου 

 
 
 

Γκζκασ Βαςίλειοσ 
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