
 

 

 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ»  

 

Σν 5
ο 

Γσμνάζιο Κοδάνες  ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : 

«Φηιαξκνληθέο νξρήζηξεο θαη παξαδνζηαθή κνπζηθή»  δηνξγαλώλεη ηξηήκεξε 

εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηηο 12-14 Μάε 2019 ζηελ Κέξθπξα θαη θαιεί, κε βάζεη ηελ 

129287/Γ2/10-11-2011 Τ.Α. (Β΄2769), ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (ηαμηδησηηθά θαη 

ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη ΚΣΔΛ) πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο 

γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ καζεηώλ, λα ππνβάιινπλ ζε ζθραγιζμένο θάκελο (θιεηζηό 

θάθειν κε επηζπλαπηόκελα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηόηππε κνξθή) ηελ 

πξνζθνξά ηνπο κέρξη ηελ Πέκπηε 4 Απξηιίνπ 2019 θαη ώξα 11.00΄ π.κ. ζην γξαθείν ηεο 

Γ/λζεο ηνπ ζρνιείνπ. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ ζην γξαθείν ηεο Γ/λζεο ηνπ ζρνιείνπ 

ζηηο 11.10΄ π.κ. ηεο ίδηαο εκέξαο παξνπζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη λα πιεξνύλ ηα 

παξαθάησ θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο:  

 

Πρόγραμμα εκδρομής:  

 

 Ζκεξνκελία θαη ώξα αλαρώξεζεο: 12 Απξηιίνπ Μάε 2019 , ζηηο 7.00 

π.κ. από ην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. 

1Ζ ΜΔΡΑ : ΚΟΕΑΝΖ – ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ-ΚΔΡΚΤΡΑ 

2Ζ ΜΔΡΑ : ΚΔΡΚΤΡΑ 

3Ζ ΜΔΡΑ : ΚΔΡΚΤΡΑ-ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ- ΚΟΕΑΝΖ 

 Ζκεξνκελία επηζηξνθήο: 14 Μάε 2019 , ζηηο  22.00 κ.κ. ζην ρώξν ηνπ 

ζρνιείνπ 

 

3. Μεηαθνξηθά κέζα: ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ -ΚΑΡΑΒΗ 

 

4. Αξηζκόο καζεηώλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ : 35 ζε ζύλνιν 35 

 

5. Αξηζκόο ζπλνδώλ θαζεγεηώλ : 3  

 

Κριηήρια και απαιηήζεις:  
 

1. Ο δηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο.  

2. Οη καζεηέο /καζήηξηεο ζα κείλνπλ ζε μελνδνρείν 4 αζηέρων ζε 2κλινα, 3κλινα 

και 4κλινα δωμάηια, νη θαζεγεηέο ζπλνδνί ζε κνλόθιηλα (3).Θα παξέρεηαη 

πρωινό ζε μποσθέ και  βραδινό γεύμα ζε μποσθέ. 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ KAI 

ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ  
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ Α/ΘΜΗΑ & Β/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ 

ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ  
Γ/ΝΖ Β/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΚΟΕΑΝΖ  
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ΓΥΜΝΑΣΘΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  
Σασ. Γ/νση: Φιλίππος Β΄ 29  
Σ.Κ. – Πόλη: 50100 ΚΟΕΑΝΖ  
Πληπουοπίερ: Πλιάτσιος Άννα  
Σηλ.: 24610 37581 35592  
Φαξ: 24610 36254  

Κοδάνε , 28-03- 2019 
                         Αξηζκ. Πξση: 173 

 Πξνο: 

Γ/λζε Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Κνδάλεο 

ΔΝΣΑΤΘΑ 

( γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα θαη 

ελεκέξσζε ησλ ηαμηδησηηθώλ θαη 

ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ )  



3. Να αλαθέξνληαη ε πξνζθεξόκελε ζπλνιηθή ηηκή θαη ε ηηκή θαη’ άηνκν 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ ηπρόλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ Φ.Π.Α.).  

4. Σν πξαθηνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέζεη έκπεηξνπο νδεγνύο, ηα ιεσθνξεία λα πιεξνύλ 

ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, (δειηίν 

θαηαιιειόηεηαο, ΚΣΔΟ, δώλεο αζθαιείαο θιπ) θαη λα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε 

ηνπ ζρνιείνπ γηα όζν ρξόλν απαηηεζεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο.  

 

5. Να ππάξρεη αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηώλ θαη ζπλνδώλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο.  

 

6. Να παξαδνζεί ζπκβόιαην αζηηθήο επζύλεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ.  

 

7. Να θαηαηεζεί Τπεύζπλε δήισζε, όηη δηαζέηεη ην εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζε ηζρύ.  

 

Ζ αμηνιόγεζε θαη ε επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο ζα γίλεη από 

πεληακειή επηηξνπή, απνηεινύκελε από ηελ Γηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ, δύν 

εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ, έλαλ εθπξόζσπν ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη έλαλ εθπξόζσπν ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ.  

 

Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ γξαπηή δηεπθξίληζε, 

θαζώο θαη ηεο αθύξσζεο ηεο επίζθεςεο, ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ 

αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ζην ηνπξηζηηθό 

γξαθείν.  

 

       Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ  
       ΝΑΚΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΤΛΑ 

      καθ. κλ. ΠΕ02 


		2019-03-28T14:11:12+0200




