
 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τουριστικών γραφείων για πραγματοποίηση εκ-
παιδευτικής επίσκεψης στην Κοβεντάρειο βιβλιοθήκη Κοζάνης 
    
      Το Γυμνάσιο Γαλατινής & τμ Εράτυρας  προτίθενται, βάσει της πράξης 18ης

 

 / 01-04-2019, να 
πραγματοποιήσουν εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κοβεντάρειο βιβλιοθήκη Κοζάνης στα πλαίσια 
των μαθημάτων Ν.Ε. Λογοτεχνίας και Θρησκευτικών και γι΄ αυτό καλούν, με βάση την  υπ’αρ. 
33120/ΓΔ4/28-02-2017 ΦΕΚ Τ.Β 681/06-03-2017 υπ. απόφαση για ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, τους ενδιαφερομένους (ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία) να συμ-
μετάσχουν 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 τη Δευτέρα, 08/04/2019 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 παρευρε-
θούν, 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, 12 /04/2019. 
2.Προορισμός : Κοζάνη, Κοβεντάρειος βιβλιοθήκη  
3.Συμμετέχοντες  : 18 μαθητές(Α-Γ2

4.Μεταφορά: Υπεραστικό μισθωμένο λεωφορείο 
) σε σύνολο 44 και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί  

5.Δωρεάν μετακίνηση για τους συνοδούς καθηγητές. 
6.Ωρα αναχώρησης από Εράτυρα – Γαλατινή: 08 :00 – 08:15 π.μ. και ώρα επιστροφής 14:15 και 
14:30 μμ αντίστοιχα.  
  Άφιξη στην Κοζάνη και επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη- Υλοποίηση εκπαιδευτικού 

προγράμματος (09:00-10:00 πμ) 
 Μετάβαση στο υπαίθριο θέατρο Κοζάνης και δράσεις για την ημέρα ποίησης (10:00-11:00 

πμ) 
 Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο (11:00-12:30 μμ) 
 Περιήγηση στο κέντρο της Κοζάνης (12:30-13:20 μμ) 

 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 
Κοζάνη,   05 / 04 / 2019 

                      Αριθμ. πρωτ. 77 
 

 
 
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 



 Αναχώρηση και επιστροφή (13:30-14:30 μμ)  
7. Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής .Η κατακύρωση θα γίνει με-
τά από απόφαση 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 καθηγη-
τές, εκπρόσωπο του Συλλόγου των γονέων και κηδεμόνων και εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότη-
τας.  
8. Το τουριστικό γραφείο θα πρέπει να διαθέσει πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, που θα πλη-
ρούν τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας (δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, 
κτλ). Τα λεωφορεία θα πρέπει να είναι στην αποκλειστική διάθεσή μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
επίσκεψης. 
 
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. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
 Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και συνοδών εκπαιδευ-

τικών 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 επίσκεψης.  
 Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της επίσκεψης, λόγω αιφνίδιας μη συ-

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

 Το λεωφορείο να είναι στη διάθεση του σχολείου σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψης. 
 Θα υπάρχει συνοδός εκ μέρους του πρακτορείου σ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης. 
 Θεωρημένα αντίγραφα της άδειας οδήγησης των οδηγών, που θα οδηγούν τα λεωφορεία. 
 
 
 
 

Τρόπος πληρωμής  
Εξόφληση: την ημέρα της πραγματοποίησης της επίσκεψης. Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέ-
ωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το πληρωτέο ποσό. 

 
 
 
 

                                                                                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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