
             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη πρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ για 

πραγματοποίηςη μετακίνηςησ ςτη Νάουςα 

 
Το 8o Γυμνάςιο Κοζάνησ διοργανώνει μετακίνηςη ςτη Νάουςα ςτο πλαίςιο ςυμμετοχήσ 

ςε μαθητική διημερίδα και καλεί, με βάςη την εγκύκλιο 33120/ΓΔ4/28-2-2017, τουσ 

ενδιαφερομένουσ (ταξιδιωτικά και τουριςτικά γραφεία), που επιθυμούν να ςυμμετάςχουν 

ςτη διαδικαςία επιλογήσ, να υποβάλουν την προςφορά τουσ ςε ςφραγιςμένο φάκελο μέχρι τη 

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 και ώρα 10 : 45 ςτο γραφείο τησ Διευθύντριασ του ςχολείου. Στην 

προςφορά θα πρέπει να αναφέρεται η τελική ςυνολική τιμή (ςυμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α). Οι προςφορέσ θα ανοιχτούν, παρουςία όςων ενδιαφερομένων επιθυμούν να 

παρευρεθούν, από την επιτροπή που θα ςυςταθεί, την ίδια μέρα ςτισ 10 : 50 ςτο γραφείο τησ 

Διευθύντριασ. 

 

Οι προςφορέσ θα πρέπει να γίνουν ςύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήςεισ: 

 

1. Ημερομηνίεσ μετακίνηςησ: Τετάρτη 17 και Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 

 

2. Προοριςμόσ: Νάουςα   

 

3. Σύνολο μαθητριών: 8 (οκτώ)  

 

4. Συνοδοί καθηγητέσ: 2 

 

5. Μετακινήςεισ: Κοζάνη – Νάουςα -  Κοζάνη: οδικώσ 

  

6. Ώρεσ αναχώρηςησ-επιςτροφήσ : 8. 15 π. μ. από τον χώρο του ςχολείου και επιςτροφή  

                                                              7 μ. μ. ςτον Σιδηροδρομικό Σταθμό Κοζάνησ 

7. Προςοχή: Προτιμάται μικρό τουριςτικό λεωφορείο. Μασ ενδιαφέρει μόνο η 
μετακίνηςη την πρώτη μέρα μέχρι τη Νάουςα και η επιςτροφή ςτην Κοζάνη τη 
δεύτερη μέρα. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΒΑΘΜΙΑ & Δ /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Δ/ΝΗ Β’/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΚΟΖΑΝΗ 
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Κοζάνηρ 



 
Μαζί με την προςφορά να κατατεθεί:  
 
 Υπεύθυνη δήλωςη ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό ςήμα λειτουργίασ, το οποίο 

βρίςκεται ςε ιςχύ.  

 Αντίγραφα τησ άδειασ κυκλοφορίασ και των εγγράφων καταλληλότητασ του 

λεωφορείου, με το οποίο θα γίνει η μετακίνηςη.  

 Θεωρημένα αντίγραφα τησ άδειασ οδήγηςησ του οδηγού, που θα οδηγεί το λεωφορείο  

 

Αξιολογικέσ παράμετροι για την ανάθεςη τησ εκδρομήσ:  

 

 Κόςτοσ εκδρομήσ.  

 Ο διαγωνιςμόσ θα είναι μειοδοτικόσ και η κατακύρωςή του θα γίνει από την επιτροπή 

του ςχολείου.  

 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 χωρίσ αποζημίωςη ςτο 

Τουριςτικό Γραφείο.  

 

 
 

 Η Διευθύντρια 

 

Δρ Ελένη Γερούςη 

Φιλόλογοσ 
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