
 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ   ΣΤΟΝ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  

 

 
Το 2ο ΕΠΑΛ Κοζάνης διοργανώνει  εκπαιδευτική επίσκεψη    στο 

Ειδικό Σχολείο Κοζάνης που βρίσκεται στον Τετράλοφο Κοζάνη ς    

την Τετάρτη 19/12 /2018 και καλεί με βάση την εγκύκλιο 

33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681 τ. Β¨/06 -03-2017 τους 

ενδιαφερόμενους (εγκεκριμένα και νόμιμα ταξιδιωτικά και 

τουριστικά γραφεία), που επιθυμούν να συμμετέχουν στη 

διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν την προσφορά τους σε 

σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Δευτέρα 10/12 /2018 και ώρα 11:00 

π. μ. στο γραφείο της  Δ/ντριας  του 2 ου  ΕΠΑΛ Κοζάνης.  

 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο της Διευθύντριας 

την ίδια ημέρα στις 11:15 π.μ. παρουσία όλων των 

ενδιαφερομένων.  

Οι προσφορές των Τουριστικών Γραφείων θα γίνουν με τα 

πιο κάτω στοιχεία και απαιτήσεις :  

1. Προορισμός : Τετράλοφος Κοζάνης  

                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ  

& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡ ΙΦΕΡ ΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ Π/ ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ Δ/ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ ΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  

2
ο
 ΕΠΑ.Λ. ΚΟΖΑΝΗΣ  

 

Ταχ.  Δ/νση: Ανδρέα Κάλβου –  50100  Κοζάνη  
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 2. Προτεινόμενη ημερομηνία: Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 

3. Ώρα αναχώρησης 8:30’ π.μ. ώρα επιστροφής 14.00  μ.μ.  

4. Συνολικά άτομα : 80 μαθητές, 3 ( τρεις  ) συνοδοί  

καθηγητές και 1(ένας) αρχηγός.  

5. Τη συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν 

κρατήσεων και του ΦΠΑ)  

6. Ο Διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια 

επιλογής.  

7. Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας 

προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή, αποτελούμενη από 

τη Διευθύντρια  του Σχολείου, 2 συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο 

των γονέων και κηδεμόνων και εκπρόσωπο των μαθητών.  

8. 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.  

Για τη μεταφορά των μαθητών και των συνοδών καθηγητών 

τους απαιτείται :  

  Λεωφορείο κλιματιζόμενο με όλες τ ις προδιαγραφές 

ασφαλείας (ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες 

ασφαλείας κλπ)  

  Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία.  

  Πρόσθετη ασφάλιση για κάλυψη εξόδων σε περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθένειας.  

  Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη ειδικού σήματος 

λειτουργίας σε ισχύ.  

 

                                                                      Η Δ/ντρια  

 

                                                    Παπαοικονόμου  Αικατερίνη  


