
 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τουριστικών γραφείων για πραγματοποίηση 
ημερήσιας εκδρομής στη Βεργίνα, Νάουσα κ  Έδεσσα 
    

 Το Γυμνάσιο Γαλατινής & τμ Εράτυρας  προτίθενται, βάσει της πράξης 20ης / 4-4-2019, να 
πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή στη Βεργίνα, Νάουσα και Έδεσσα με βάση την υπ’αρ. 
33120/ΓΔ4/28-02-2017 ΦΕΚ τ.Β 681/6-3-2017 υπ. απόφαση και καλούν 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 Τετάρτη, 
17/04/2019 και ώρα 12.00μμ, στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου(Γαλατινή 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 ανοιχτούν, 
παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν, από την επιτροπή που θα συσταθεί 
την ίδια μέρα στις 12:00 μμ στο γραφείο της Διεύθυνσης και η επιλογή θα γίνει μετά από 
απόφαση του Διευθυντή, κατόπιν της συναίνεσης των υπευθύνων καθηγητών της επίσκεψης και 
παρουσία των εκπροσώπων  γονέων και μαθητών.  
 
Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις : 
 

1.Ημερομηνία διεξαγωγής της εκπαιδευτικής επίσκεψης : Παρασκευή, 10 Μαϊου 2019 
2.Προορισμός : Βεργίνα – Νάουσα - Έδεσσα  
3.Συμμετέχοντες  : 44 μαθητές, 1 αρχηγός και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί  

4.Μεταφορά: Υπεραστικό μισθωμένο λεωφορείο 
5.Δωρεάν μετακίνηση για τους συνοδούς καθηγητές. 

6.Ωρα αναχώρησης από Γαλατινή – Εράτυρα : 8.00 - 8.15 π.μ. και ώρα επιστροφής 20:45 και 21:00 

μμ αντίστοιχα.  
  Άφιξη στη Βεργίνα-ξενάγηση (09:15’-10:30’) 
 Eπίσκεψη και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο Μίεζας / Σχολή Αριστοτέλη (11:15-12:00 

μμ) 
 Αναχώρηση και άφιξη στη Νάουσα – ξενάγηση στο μνημείο Αράπιτσας – ελεύθερος χρόνος 

στο άλσος Αγ. Νικολάου (12:30 – 16:00 μμ) 
 Αναχώρηση για Έδεσσα και περιήγηση στους καταρράκτες,ελεύθερος χρόνος ( 17:00 – 

19:00 μμ) 
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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 



 Αναχωρηση κι επιστροφή σε Γαλατινή / Εράτυρα (19:15 – 20:45/21:00 μμ) 
 

7. Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής. Η κατακύρωση θα γίνει 

μετά από απόφαση/πράξη της σχολικής επιτροπής, βάσει του άρθρου 13, παρ.2 της υπ’ αριθ. 

33120/ΓΔ4/6-3-17 Υ.Α, αποτελούμενης από το Διευθύντή του Γυμνασίου, τους συνοδούς 

υπεύθυνους καθηγητές, εκπρόσωπο του Συλλόγου των γονέων και κηδεμόνων και εκπρόσωπο της 

μαθητικής κοινότητας.  

8. Το τουριστικό γραφείο θα πρέπει να διαθέσει πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο, που θα 

πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας (δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες 

ασφαλείας, κτλ). Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι στην αποκλειστική διάθεσή μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής. 
 

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 του λεωφορείου με το 
οποίο θα γίνει η μετακίνηση. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

 Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και συνοδών 
εκπαιδευτικών σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.  

 Να παραδοθεί συμβόλαιο αστικής ευθύνης του τουριστικού γραφείου. 
 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 αιφνίδιας μη 

συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας χωρίς 
αποζημίωση στο τουριστικό γραφείο, καθώς και το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή 
διευκρίνιση προς τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον σχετικά με την 
εκδρομή. 

 Το λεωφορείο να είναι στη διάθεση του σχολείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
 Θα υπάρχει συνοδός εκ μέρους του πρακτορείου σ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
 Θεωρημένα αντίγραφα της άδειας οδήγησης του οδηγού του λεωφορείου. 
 
 
 
 

Τρόπος πληρωμής  
Εξόφληση: την ημέρα της πραγματοποίησης της εκδρομής. Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα 
υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το πληρωτέο ποσό. 
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