
 

 

          

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση:  Οικ. Πατρ. Βαρθολομαίου Α 10            

Τ.K.-Πόλη: 50002, Τσοτύλι  Κοζάνης 

Πληροφορίες: κ. Κατσαούνη Νικόλαο 

Τηλ.: 2468031302 

Fax: 2468031301 

E-mail: mail@gym-tsotyl.koz.sch.gr 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στη 

Θεσσαλονίκη. 

 

Το Γυμνάσιο Τσοτυλίου-Α΄Β΄Γ΄ Λυκειακές Τάξεις, στα πλαίσια της διοργάνωσης ημερήσιας 

εκπαιδευτικής εκδρομής των Α΄ και Β΄ τάξεων του Λυκείου και σύμφωνα με την υπ΄αρ. 

129287/Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ 2769/2-12-2011)ΥΑ, καθώς και την υπ΄αρ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 

(ΦΕΚ 681/6-3-2017)ΥΑ, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει ή να αποστείλει κλειστή 

προσφορά, ταχυδρομικά, με φαξ ή e-mail μέχρι την Πέμπτη 28-11-2019 και ώρα 10:00 στο γραφείο 

του Διευθυντή. Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Πέμπτη 28-11-2019, στις 11:00 το πρωί, παρουσία 

της επιτροπής αξιολόγησης του σχολείου και θα κριθούν σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις: 

Ημερομηνία πραγματοποίησης εκδρομής: Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 

Προορισμός: Θεσσαλονίκη 

Εκδρομείς: κατ΄εκτίμηση 40 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές 

Μετακίνηση: Τσοτύλι-Θεσσαλονίκη (επίσκεψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

στο Πλανητάριο και στο εμπορικό κέντρο Cosmos) και επιστροφή Θεσσαλονίκη-Τσοτύλι. 

Απαιτήσεις 

- Παράδοση συμβολαίου αστικής ευθύνης του τουριστικού γραφείου στην προσφορά, όπως ορίζει η 

κείμενη νομοθεσία. Με την προσφορά θα κατατεθεί απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το 

πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  

-  Αστική ασφάλεια και ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής, 

- Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας και των εγγράφων καταλληλότητας των λεωφορείων, με τα 

οποία θα γίνονται οι μετακινήσεις. 

-  Δωρεάν συμμετοχή για 1 οικονομικά αδύνατο μαθητή 

   
 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Αρ. Πρωτ. 399 
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-  Δωρεάν κάλυψη των συνοδών καθηγητών. 

-  Τα λεωφορεία να είναι στη διάθεσή μας όλη τη μέρα. 

- Πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία που θα πληρούν τις προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κα). 

- Οι εκδρομείς δεν συμμετέχουν σε διόδια, ούτε θα επιβαρυνθούν από διαφορές που θα προκύψουν 

σε περίπτωση ανατίμησης των εισιτηρίων. 

- Το αναλυτικό πρόγραμμα θα καθοριστεί σε συνεργασία με το διευθυντή και τους συνοδούς 

καθηγητές.  

- Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του 

απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο τουριστικό 

πρακτορείο. 

- Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του 

συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).  

- Στην προσφορά αναφέρονται: 

 η συνολική τιμή κατά άτομο (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

- Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το ποσό 

εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής. 

- Οι προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και θα είναι σύμφωνες με 

την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011), την υπ΄αρ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 

(ΦΕΚ 681/6-3-2017)ΥΑ και τη σχετική νομοθεσία. 

Αξιολογικές παράμετροι για την ανάθεση της εκδρομής: 

 Η γενική τιμή/μαθητή 

 Κατάσταση, παλαιότητα και ευρυχωρία των λεωφορείων 

 Αποκλειστική διάθεση των λεωφορείων 

 Η υποχρέωση του γραφείου να ακολουθήσει το πρόγραμμα που θα συντάξει το σχολείο 

-Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια και η κατακύρωσή του θα γίνει από την 

επιτροπή του σχολείου βάση του νόμου, παρουσία εκπροσώπων των γονέων και των μαθητών. 

- Ο τρόπος πληρωμής θα καθοριστεί μετά από συμφωνία της επιτροπής με το τουριστικό γραφείο. 

Για πλήρη διαφάνεια, η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης 

                   Ο  Διευθυντής 

 

         Κατσαούνης Νικόλαος 
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