
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ :       ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Τν 2ν Γεληθό Λύθεην Κνδάλεο  πξνηίζεηαη λα δηνξγαλώζεη δηδαθηηθή επίζθεςε ζηελ 

Καζηνξηά ηην Παπαζκεςή 15 Δεκεμβπίος 2017 θαη θαιεί (κε βάζε ηελ ΥΑ 

33120/ΓΔ4/06-03-2017), ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, (ηαμηδησηηθά- ηνπξηζηηθά γξαθεία), πνπ 

επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά 

ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν έωρ ηην Παπαζκεςή 01 Δεκεμβπίος 2017 και ώπα 

12.00 μ.μ. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή ηνπ 

ιπθείνπ. 

Οη πξνζθνξέο ησλ Τνπξηζηηθώλ Γξαθείσλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα 

παξαθάησ θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο: 

1) Πξννξηζκόο: Καζηοπιά, (ανασώπηζη 08.15 π.μ. επιζηποθή 16.00 μ.μ.)  

2) Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο θαη’ εθηίκεζε ζπκκεηερόλησλ: 35 ± 5  μαθηηέρ &  4 

καθηγηηέρ. 

3) Μεηαθνξηθά κέζα: Μεηάβαζε κε ιεσθνξείν.  

4) Πξόζζεηεο πξνδηαγξαθέο κέζσλ κεηαθίλεζεο: Τν πξαθηνξείν ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη πνιπηειή θιηκαηηδόκελα ιεσθνξεία πνπ λα πιεξνύλ ηηο απαηηνύκελεο 

πξνδηαγξαθέο (ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, δειηίν θαηαιιειόηεηαο, ΚΤΕΟ, 

δώλεο αζθαιείαο θιπ.), λα είλαη δε ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζή ηνπ ζρνιείνπ θαζ’ όιε 

ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο κε ειεύζεξε δηαθίλεζε από πιεπξάο ρηιηνκέηξσλ θαη 

σξαξίνπ θαη κε έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο νδεγνύο.  

5) Να ππάξρεη αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ 

θαη λα παξαδνζεί ζπκβόιαην αζηηθήο επζύλεο ηνπ Τνπξηζηηθνύ γξαθείνπ. 

6) Να αλαθέξεηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ ηπρόλ 

θξαηήζεσλ θαη ηνπ Φ.Π.Α.), όπσο θαη ε πξνζθεξζείζα ζπλνιηθή ηηκή θαη΄ άηνκν.  

7) Μαδί κε ηελ πξνζθνξά θάζε ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη 

ππεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

8) Ο Δηαγσληζκόο είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο.  

9) Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ ζα θαηαηεζνύλ ζην γξαθείν ηνπ Δηεπζπληή ηνπ 

Λπθείνπ ζηηο 01/12/2017 και έωρ ηιρ 12:00 μ.μ.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  

----------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  

Α/ΘΜΙΑ. & Β/ΘΜΙΑ. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΟΖΑΝΗ 

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ 

------------ 
Ταρ. Δ/λζε :  Αλδξέα Κάιβνπ 1, 50100 - Κνδάλε 
Τει. :   24610 25812 & 24610 37563  
FAX:   24610 37155 
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10) Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρζνύλ παξνπζία όζσλ ελδηαθεξνκέλσλ επηζπκνύλ λα 

παξεπξεζνύλ, από ηελ επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί κε βάζε ηελ ΥΑ  33120/ΓΔ4/06-03-

2017, ηελ 01/12/2017 και ώπα 12:30 ζην εξγαζηήξην θπζηθώλ επηζηεκώλ ηνπ 

ζρνιείνπ.  Τελ ίδηα κέξα ζα γίλεη ηόζν ε επηινγή, κεηά από ςεθνθνξία ζύκθσλα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ 33120/ΓΔ4/06-03-2017 (ΦΕΚ 681), όζν θαη ε 

ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ.  

11) Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ γξαπηή 

δηεπθξίληζε όπσο θαη ην δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ 

απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ 

Τνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ.  

 

Αξιολογικέρ Παπάμεηποι πος θα επηπεάζοςν ηην ανάθεζη ηηρ εκδπομήρ ζηο 

Σοςπιζηικό Γπαθείο:  

 Η Γεληθή ηηκή αλά Μαζεηή  

 Η δηάζεζε ησλ ιεσθνξείσλ ρσξίο ρηιηνκεηξηθό πεξηνξηζκό. 

 Η ππνρξέσζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ λα αθνινπζήζεη ην πξόγξακκα πνπ ζα 

ζπληάμεη ην ζρνιείν όπσο θαη ε γεληθόηεξε αγαζηή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία.  

 

 

 

Ο Δ/ντθσ  
 
 
 

Αιανάςιοσ Παπαβαςιλείου 
MSc Πληροφορικόσ 


