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ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
----Ταχ. Δ/νση : Νεάπολη
Τ.Κ. – Πόλη : 50001 - Νεάπολη
Ε-mail : mail@gym-neapol.koz.sch.gr
Πληροφορίες : Χρήστος Μακρής
Τηλέφωνο – FAX : 2468022230

Νεάπολη 26/9/2019
Aρ. Πρωτοκ. 225

ΠΡΟΣ: Ταξιδιωτικά & Τουριστικά Γραφεία
ΚΟΙΝ: Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών πρακτορείων για διδακτική επίσκεψη στην Αιανή.

Το Γυμνάσιο Νεάπολης διοργανώνει την Παρασκευή 11/10/2019 μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην
Αιανή, σύμφωνα με την Υ.Α του ΥΠΠΕΘ 33120/ΓΔ4/28-2-2017, για τους μαθητές της Γ΄ τάξης του
σχολείου μας και καλεί τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία), που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι
την Δευτέρα 7/10/2019 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Νεάπολης.
Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής. Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν
σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις:
1. Αναχώρηση από το Γυμνάσιο Νεάπολης την Παρασκευή 11/10/2019 στις 8:15 π.μ. με προορισμό
την Αιανή και επιστροφή στη Νεάπολη στις 14:10.
2. Μεταφορικά μέσα: οδική μετακίνηση με ένα (1) λεωφορείο.
3. Συνολικός αριθμός μετακινούμενων: 42 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές
4. Δωρεάν μετακίνηση και πρόσθετη ασφάλιση των συνοδών καθηγητών.
5. Πρόσθετες προδιαγραφές μέσων μετακίνησης: το πρακτορείο θα πρέπει να διαθέτει πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία που να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ), να είναι δε στην αποκλειστική
διάθεση του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
6. Υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση
ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με την κείμενη νο-

μοθεσία.
8. Να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή ανά λεωφορείο συμπεριλαμβανομένων όλων των εν-

δεχόμενων κρατήσεων και του Φ.Π.Α.

9. Οι προσφορές θα ανοιχτούν, παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν, την
Δευτέρα 7/10/2019 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Νεάπολης.
10. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση, όπως και το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή
άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού Γραφείου.
11. Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το ποσό
εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής.

Ο Διευθυντής

Μακρής Χρήστος

.

