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1  ο   ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

                     

ΠΡΟΣ: 
Ταξιδιωτικά-Τουριστικά 
Πρακτορεία.
ΚΟΙΝ:
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Κοζάνης

                 
Αριθ. Πρωτ:  456

Κοζάνη  20 Απριλίου 2018

                                 

Ταχ. Δ/νση : Κ. Δρίζη 10

50100  ΚΟΖΑΝΗ                                                

Τηλέφωνο : 2461022720   

 Fax : 24610 39016

email : mail@1gym-kozan.koz.sch.gr

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση ημερήσιας 

εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Δροσοπηγή Φλώρινας.

Το 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης διοργανώνει εκπαιδευτική επίσκεψη στη Δροσοπηγή 

Φλώρινας και καλεί με βάση την εγκύκλιο 33120/ΓΔ4/6-3-2017(Τεύχος Β, αρ.φ. 681 σελ.

9), τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία), που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλλουν την προσφορά τους σε 

σφραγισμένο φάκελο μέχρι  τη Τετάρτη  25 / 5 / 2018 και ώρα  10:15 στο γραφείο της 

Διευθύντριας του σχολείου. Στην προσφορά θα πρέπει  να αναφέρεται η τελική συνολική 

τιμή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Οι προσφορές θα ανοιχτούν, παρουσία όσων 

ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν, από την επιτροπή  που θα συσταθεί, την ίδια 

μέρα στις 10:15 στο γραφείο της Διευθύντριας.

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

απαιτήσεις:

1. Ημερομηνία επίσκεψης : Τρίτη 8 Μαΐου 2018.

2. Προορισμός: Δροσοπηγή Φλώρινας

3. Σύνολο μαθητών : 50

4. Συνοδοί καθηγητές: 6

5. Μετακινήσεις: Κοζάνη-Δροσοπηγή-Κοζάνη

6. Ώρα αναχώρησης: 8:15 πμ από την Κεντρική πλατεία-Δημαρχείο

7. Ώρα επιστροφής: 15:00 μμ στην  Κεντρική πλατεία-Δημαρχείο



Μαζί με την προσφορά να κατατεθεί:

 Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το

οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

 Αντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας και των εγγράφων καταλληλότητας 

του λεωφορείου , με το οποίο θα γίνει η μετακίνηση.

 Θεωρημένα αντίγραφα της άδειας οδήγησης του οδηγού, που θα οδηγεί το

λεωφορείο.

Αξιολογικές παράμετροι για την ανάθεση της εκδρομής:

 Κόστος εκδρομής.

 Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός και η κατακύρωσή του θα γίνει από 

την επιτροπή του σχολείου.

 Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα 

παρακρατηθεί  από το ποσό της εξόφλησης, μετά την ολοκλήρωση της 

εκδρομής.

 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.

 Το λεωφορείο να είναι στη διάθεση του σχολείου σε όλη τη διάρκεια της 

εκδρομής

                                                                          Η   Διευθύντρια

                                                                      Δρ. Μαλούτα Μαρία ΠΕ05


