
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη 

στη Θεσσαλονίκη» 

  
Το 6Ο Γυμνάσιο Κοζάνης διοργανώνει εκπαιδευτική επίσκεψη και των τριών τάξεων του σχολείου 

στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 21/12/2017 στο πλαίσιο των αναλυτικών προγραμμάτων της κάθε 

τάξης ξεχωριστά. Το πρόγραμμα της εκδρομής προβλέπει μετακίνηση από Κοζάνη –Θέρμη 

Θεσσαλονίκης--Κοζάνη.  

Αναχώρηση: 8.30 π.μ  

Επιστροφή: 16.30 -17:30μ.μ  

Καλούνται, με βάση την απόφαση 33120/ΓΔ4/6-3-2017, οι ενδιαφερόμενοι (ταξιδιωτικά και 

τουριστικά γραφεία), οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να 

υποβάλλουν την προσφορά τους - για τη μετακίνηση 200± 10 μαθητών και 12± 3 συνοδών - σε 

σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Πέμπτη 7/12/2017 και ώρα 11:30 π.μ. στο γραφείο της 

Διευθύντριας του 6ου Γυμνασίου Κοζάνης.  

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

1. Η μετακίνηση θα γίνει οδικώς με λεωφορεία. Ένα τουλάχιστον εξ αυτών πρέπει να είναι 70 

θέσεων, διότι  θα κινηθεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα λεωφορεία και θα ακολουθήσει το 

δρομολόγιο: Κοζάνη- Κέντρο ΝΟΗΣΙΣ στη Θέρμη-Πολυχώρος ΚΟΣΜΟΣ-Κοζάνη. Τα υπόλοιπα 

λεωφορεία θα ακολουθήσουν το δρομολόγιο: Κοζάνη- Πολυχώρος ΚΟΣΜΟΣ- Κέντρο ΝΟΗΣΙΣ 

στη Θέρμη-Κοζάνη. 

2. Τα λεωφορεία να είναι πολυτελή, κλιματιζόμενα, να πληρούν όλες τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (δελτία καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες 

ασφαλείας κλπ), να είναι στην αποκλειστική διάθεση του Σχολείου καθ' όλη την διάρκεια της 

εκδρομής χωρίς περιορισμούς χιλιομέτρων ή ωραρίου (πέραν των όσων προβλέπει η προκήρυξη) 

και να οδηγούνται από έμπειρους οδηγούς.  

3.  Να μην υπάρχει καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των εκδρομέων με διόδια ή φόρους.  

4.  Διευκρινίζεται ότι το κόστος των εισιτηρίων σε αξιοθέατα ή εκθέσεις βαρύνει τους εκδρομείς.  

5. Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών και να 

κατατεθεί αντίγραφο του συμβολαίου αστικής ευθύνης του Τουριστικού Γραφείου καθώς και 

υπεύθυνη δήλωση ότι το Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ.  

6. Να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και του 

ΦΠΑ) καθώς και η τιμή ανά μαθητή.  

7. O διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά και  ποσοτικά κριτήρια επιλογής.  

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 στο Τουριστικό Γραφείο.  

 

Η Διευθύντρια 

 

Σκιπητάρη Ευαγγελία ΠΕ14.02 
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