
 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση ημερήσιας εκπαιδευτικής ε-
πίσκεψης στη Θεσσαλονίκη 
 
    Το Γυμνάσιο Γαλατινής & τμ Εράτυρας  διοργανώνουν ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσ-
σαλονίκη και καλούν, με βάση την  υπ’αρ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 ΦΕΚ Τ.Β 681/6-3-2017 υπ. απόφαση, 
τους ενδιαφερομένους (ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία) να συμμετάσχουν στη διαδικασία 
μειοδοτικού διαγωνισμού και να υποβάλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο 
με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα  δικαιολογητικά  σε  πρωτότυπη  μορφή (και όχι με φαξ ή e-mail) 
μέχρι την Παρασκευή, 16/02/2018 και ώρα 13.00 μμ, στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου(Γα-
λατινή Κοζάνης). Στην προφορά θα πρέπει να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή και η τιμή κατ’ 
άτομο (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και του Φ.Π.Α). Οι προσφορές θα ανοι-
χτούν, παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν, από την επιτροπή που θα συ-
σταθεί την ίδια μέρα, στις 13:30 μμ στο γραφείο της Διεύθυνσης και η επιλογή θα γίνει μετά από 
απόφαση του Διευθυντή, κατόπιν και των προτάσεων των υπευθύνων καθηγητών του προγράμμα-
τος, παρουσία εκπροσώπων  γονέων και μαθητών.  
 
Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις : 
 
1.Ημερομηνία διεξαγωγής της εκπαιδευτικής επίσκεψης : Παρασκευή 09/03/2018. 
2.Προορισμός : Θεσσαλονίκη (Δρομολόγιο: Κοζάνη - Θεσσαλονίκη[α. Μουσείο Βυζαντινού πολιτι-
σμού β. Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας Νόησις  γ. Mediterranean Cosmos] - 
Επιστροφή στην Κοζάνη)   
3.Συμμετέχοντες  : 57 μαθητές και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί  
4.Μεταφορά: οδικώς με λεωφορείο 
5.Δωρεάν μετακίνηση για τους συνοδούς καθηγητές. 
6.Ωρα αναχώρησης από Γαλατινή – Εράτυρα : 8 .00 - 8.20 π.μ. και ώρα επιστροφής 21.00 - 21.20 μμ 
 
Με  την προσφορά να κατατεθεί: 
1.Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε 
ισχύ. 
2.Αντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας και των εγγράφων καταλληλότητας των λεωφορείων με τα 
οποία θα γίνει η μετακίνηση. 
3.Θεωρημένα αντίγραφα της άδειας οδήγησης των οδηγών, που θα οδηγούν τα λεωφορεία. 

 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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Προς  
 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 

     ΔΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ & ΤΜ ΕΡΑΤΥΡΑΣ 

Πληροφορίες : ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Τηλέφωνο : 24650 41499, 24650 31233 

FAX : 24650 41499, 24650 31233 
e-mail : mail@gymgalatin.koz.sch.gr 



 Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και συνοδών εκπαιδευ-
τικών σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.  

 Το πρακτορείο θα πρέπει να διαθέτει έμπειρους οδηγούς, τα λεωφορεία να πληρούν τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, (δελτίο καταλληλότη-
τας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ) 

 Να παραδοθεί συμβόλαιο αστικής ευθύνης του τουριστικού γραφείου. 
 
 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
1.Κόστος εκδρομής 
2.Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός και η κατακύρωσή του θα γίνει από την επιτροπή του σχο-
λείου. 
 

 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 
 
 
 

                                                                                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 

                                                                                                                  ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΕ 03 


