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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, 6.3.2017 
 

Αρ. Πρωτ. : 40 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΝΑΡΡΑΧΗ – ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

ΠΡΟ: ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΑ - ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΚΟΙΝ. : Διεφθυνςθ Δευτεροβάθμιασ 

Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ 

Ταχ. Δ/νςθ : Οδ. Κόμβοσ Αναρράχθσ – Εμπορίου 

Τ.Κ. : 50005 

Τθλ.  
FAX 

: 
24630 61225 
24630 61225 

Ρλθροφορίεσ : Γκζκασ Βαςίλειοσ 

 

Θζμα: «Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικϊν γραφείων»  
 

Σφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 129287/Γ2 (ΦΕΚ 2769/2-12-2011 Τ. Β’) και 220647/Δ2/28-12-2016με 
τίτλο «Εκδρομζσ – Μετακινιςεισ μακθτϊν Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν Σχολείων Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ», το Γυμνάςιο Αναρράχθσ – Εμπορίου διοργανϊνει τριιμερθ 
εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτθ Βουλι, 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. Ο διαγωνιςμόσ είναι μειοδοτικόσ με ποιοτικά κριτιρια, ςυνεπϊσ κα 
ςυνυπολογιςτοφν τόςο θ τιμι όςο και θ ποιότθτα των προςφερόμενων καταλυμάτων και υπθρεςιϊν. 

Οι προςφορζσ κα ανοιχτοφν τθν ίδια μζρα, παρουςία όςων ενδιαφερομζνων επικυμοφν να 
παρευρεκοφν, από τθν επιτροπι που ζχει ιδθ ςυςτακεί. 
 Οι προςφορζσ κα αξιολογθκοφν από τθν παραπάνω επιτροπι και κα επιλεγεί θ προςφορότερθ από 
αυτζσ. 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:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΗ : Πζμπτθ,   11 Μαΐου 2017,  07:30 πμ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΡΟΦΗ : άββατο, 13 Μαΐου 2017, 21:30 μμ 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ : 50 – 55 μακθτζσ και 3 – 5 ςυνοδοί κακθγθτζσ με τον αρχθγό. 
 

Β) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ 
1) Η γενικι τιμι ανά μακθτι και θ απόςταςθ του ξενοδοχείου από το κζντρο τθσ πόλεωσ. 
2) Η χρονολογία λειτουργίασ του λεωφορείου και θ ολοιμερθ διάκεςθ του λεωφορείου. 
3) Οι προδιαγραφζσ διατροφισ (πρωινό – γεφμα ι δείπνο). 
4) Η υποχρζωςθ του τουριςτικοφ γραφείου να ακολουκιςει το πρόγραμμα που κα ςυντάξει το 

ςχολείο. 
 

Γ) ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
1) ΜΕΟ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ: Ρολυτελζσ κλιματιηόμενο λεωφορείο, το οποίο κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ 

(ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, δελτίο καταλλθλότθτασ, ΚΤΕΟ, ηϊνεσ αςφαλείασ κ.λπ.) και κα 
είναι ςτθν αποκλειςτικι διάκεςθ του ςχολείου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ με ζμπειρο 
επαγγελματία οδθγό. 

2) ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΡΟΚΛΗΗ: Το ζντυπο προςφοράσ για τα τουριςτικά γραφεία κα αναρτθκεί ςτθν 
ιςτοςελίδα του ςχολείου (http://gym-anarach.koz.sch.gr) και τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Κοηάνθσ (http://dide.koz.sch.gr) ςτο ςφνδεςμο  Εκδρομζσ (ςε μορφι pdf). 

3) ΑΠΟΦΑΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: Η απόφαςθ κατακφρωςθσ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου 
και ο μειοψθφϊν κα ειδοποιθκεί τθλεφωνικά. 

4) ΠΟΛΗ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΗ: Επειδι θ επίςκεψθ ςτθ Βουλι κα πραγματοποιθκεί ςτισ 17:00, ωσ προσ 
τθν διιμερθ διανυκτζρευςθ προτείνονται δφο πόλεισ – προοριςμοί : Α) ΑΘΗΝΑ  Β) ΝΑΤΠΛΙΟ. Άρα 
αναμζνονται δφο τιμζσ, μία για κάκε προοριςμό. 

http://gym-anarach.koz.sch.gr/
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5) ΤΝΟΔΟΙ – ΞΕΝΑΓΟΙ: Συνοδόσ του πρακτορείου ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ. Ριςτοποιθμζνοι 
ξεναγοί ςφμφωνα με τθν Διεκνι Νομοκεςία, οι οποίοι κα ζχουν δικαίωμα ειςόδου και ξενάγθςθσ 
ςε Μουςεία και Αρχαιολογικοφσ χϊρουσ.  

6) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: Η προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει : 
1ο. τθν μεταφορά των μακθτϊν και τθν διαμονι τουσ ςε ξενοδοχείο τουλάχιςτον τεςςάρων (4) 

ι τριϊν (3) αςτζρων για δφο (2) νφχτεσ ςε κεντρικό ςθμείο τθσ πόλθσ με πλιρεσ πρωινό 
κακθμερινά εντόσ του ξενοδοχείου.  

2ο. Τα δωμάτια κα πρζπει να είναι δίκλινα και τρίκλινα για τουσ μακθτζσ και μονόκλινα για 
τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ ςτο ίδιο ξενοδοχείο. Ο ςυνδυαςμόσ των μακθτϊν ανά δωμάτιο 
κα παραδοκεί με ονομαςτικι κατάςταςθ ςτο πρακτορείο – τουριςτικό γραφείο ζγκαιρα.  

3ο. Πλοι οι κοινόχρθςτοι χϊροι του ξενοδοχείου να είναι ςτθν διάκεςθ του ςχολείου, ςε πλιρθ 
λειτουργία κατά τθ διαμονι και το ξενοδοχείο να πλθροί όλεσ τισ απαραίτθτεσ 
προχποκζςεισ για τθν εφρυκμθ διαμονι, (κζρμανςθ, ηεςτό νερό, κακαριότθτα κλπ).  

4ο. Ημιδιατροφι (Ρρωινό και γεφμα ι δείπνο κατόπιν ςυνεννοιςεωσ) κακθμερινά εντόσ 
ξενοδοχείου ςε πλιρθ μπουφζ απεριόριςτθσ ποςότθτασ.  

7) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Το αναλυτικό, κακθμερινό πρόγραμμα *τελικό] πρόγραμμα ανάλογα με τθν πόλθ 
επιλογισ κα κακοριςτεί ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ.  

8) ΑΦΑΛΕΙΑ:  Κάλυψθ ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ μακθτϊν και κακθγθτϊν και να παραδοκεί 
ςυμβόλαιο αςτικισ ευκφνθσ του Τουριςτικοφ Γραφείου 

9) ΑΦΑΛΙΣΗΡΙΟ: Ραράδοςθ «Συμβολαίου αςτικι ευκφνθσ Τουριςτικοφ γραφείου» ςτθν προςφορά 
και Υπεφκυνθ Διλωςθ κατοχισ ςιματοσ λειτουργίασ ςε ιςχφ. 

10) ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ: Ρροςφορά μεταφορικοφ μζςου ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ επιςτροφισ 
μακθτϊν ι κακθγθτϊν. 

11) ΣΙΜΗ: Ρροςφερόμενθ ςυνολικι τιμι κατ’ άτομο ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των ενδεχόμενων 
κρατιςεων και του Φ.Ρ.Α., με ακριβείσ ονομαςίεσ των προτεινόμενων ξενοδοχείων και θλεκτρονικζσ 
διευκφνςεισ τουσ. Οι εκδρομείσ δεν ςυμμετζχουν ςε διόδια και λιμενικοφσ φόρουσ οφτε 
επιβαρφνονται από πικανζσ διαφορζσ που κα προκφψουν ςτο μζλλον ςε περίπτωςθ ανατίμθςθσ 
των τιμϊν. 

12) ΑΝΑΒΟΛΗ – ΑΚΤΡΩΗ: Το Σχολείο διατθρεί το δικαίωμα για οποιαδιποτε περαιτζρω γραπτι 
διευκρίνιςθ όπωσ και το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ λόγω μθ ςυμπλιρωςθσ του 
απαιτοφμενου αρικμοφ μακθτϊν ι άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ, χωρίσ αποηθμίωςθ ςτο τουριςτικό 
Γραφείο.  

13) ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ: Οποιαδιποτε μθ εκτελεςτζα υποχρζωςθ από το τουριςτικό γραφείο κα 
παρακρατθκεί από το ποςό εξόφλθςθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκδρομισ. 

 

Δ) Μαηί με τθν προςφορά να κατατεθοφν: 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι το πρακτορείο διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε 
ιςχφ. 

 Ζγγραφα (αντίγραφα e-mail ι fax) που να πιςτοποιοφν τθν φπαρξθ διακεςιμότθτασ δωματίων ςτα 
ξενοδοχεία για τισ θμερομθνίεσ τθσ εκδρομισ και τον αρικμό των εκδρομζων.   

 Θεωρθμζνα αντίγραφα των αδειϊν κυκλοφορίασ των λεωφορείων, με τα οποία κα γίνονται οι 
μετακινιςεισ, κακϊσ και όλων των απαραίτθτων εγγράφων καταλλθλότθτασ των λεωφορείων. 

 Θεωρθμζνα αντίγραφα των αδειϊν οδιγθςθσ των οδθγϊν, που κα οδθγοφν τα λεωφορεία. 
 

 Ο Διευκυντισ τθσ Σχολικισ Μονάδασ 
Γυμναςίου Αναρράχθσ - Εμπορίου 

 
 
 

Γκέκας Βασίλειος 

 

 


