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Διεύθσνζη Δεσηεροβάθμιας 

Εκπαίδεσζης Ν. Κοζάνης 
 

  KOIN: 
        Δεσηεροβάθμια Εκπαίδεσζη Νομού 
Κοζάνης 
 

  ΘΔΜΑ:  ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

γηα δηεμαγσγή  Γηδαθηηθήο  Δπίζθεςεο  ζηε Γεκνηηθή 

Βηβιηνζήθε Κνδάλεο θαη ζην Μνπζείν Αηαλήο. 

 

         Σν Γπκλάζην Καπλνρσξίνπ  δηνξγαλώλεη κνλνήκεξε δηδαθηηθή επίζθεςε ησλ καζεηώλ 

ηνπ ζρνιείνπ (ζύλνιν 74) ζηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Κνδάλεο θαη ζην Μνπζείν Αηαλήο ηελ  

Σεηάξηε  20-11-2019  ζην πιαίζην ησλ  καζεκάησλ Ηζηνξίαο θαη  Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο. Καιεί κε βάζε ηελ Δγθύθιην  33120/ΓΓ4 ΦΔΚ 681/6-3-2017 ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο, πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα ππνβάιινπλ 

ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν µε επηζπλαπηόκελα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, 

θαη ΟΧΙ µε ηειενκνηνηππία ή µέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί 

ην αδηάβιεην ηεο δηαδηθαζίαο. 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ  κέρξη ηελ Γεπηέξα  4-11-2019 θαη ώξα 11:00       

π.κ  ζην γξαθείν ηνπ  Γ/ληε  ηνπ  Γπκλαζίνπ  Καπλνρσξίνπ . Ο δηαγσληζκόο ζα είλαη 

κεηνδνηηθόο θαη  ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο: 

1. Αλαρώξεζε από ην Γπκλάζην Καπλνρσξίνπ ηελ Σεηάξηε  20-11-2019  θαη ώξα  08:30 

π.κ. από ην ρώξν ηνπ ρνιείνπ κε ηειηθό πξννξηζκό ηελ Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε 

Κνδάλεο θαη ην Μνπζείν Αηαλήο  θαη επηζηξνθή ζηα ρσξηά : Αθξηλή, Κνηιάδα , Κίζζα, 

Καπλνρώξη , Άγην Γεκήηξην, Τεηξάινθν, Πνιύκπιν θαη Βνζθνρώξη ( ηόπνη δηακνλήο ησλ 

καζεηώλ) ζηηο 15:00 κ.κ. 

2. Μεηαθνξηθά κέζα: Οδηθή κεηαθίλεζε κε ιεσθνξείν.  

3. Σπλνιηθόο αξηζκόο κεηαθηλνύκελσλ: 74  καζεηέο θαη 9 ζπλνδνί θαζεγεηέο. 

4. Γσξεάλ κεηαθίλεζε , θαη πξόζζεηε αζθάιηζε ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ.  

5. Πξόζζεηεο πξνδηαγξαθέο κέζσλ κεηαθίλεζεο: Τν πξαθηνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

πνιπηειέο θιηκαηηδόκελν ιεσθνξείν πνπ λα πιεξνί ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο 

(ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, δειηίν θαηαιιειόηεηαο, ΚΤΔΟ, δώλεο 

αζθαιείαο θιπ.), λα είλαη δε ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζή ηνπ ζρνιείνπ θαζ’ όιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο. 

6. Να ππάξρεη αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ θαη         

λα παξαδνζεί ζπκβόιαην αζηηθήο επζύλεο ηνπ Τνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ. 

7. Να αλαθέξεηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή θαη θαηά άηνκν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ 

ησλ ηπρόλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ ΦΠΑ). 

 



 
 

 

8. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά, θάζε θνξέαο κεηαθίλεζεο  ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη 

ππεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ .          

Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ παξνπζία όζσλ ελδηαθεξνκέλσλ επηζπκνύλ λα 

παξεπξεζνύλ, από ηελ επηηξνπή πνπ ζπζηήζεθε κε βάζε ηελ Δγθύθιην 33120/ΓΓ4 

ΦΔΚ 681/6-3-2017   ηελ Γεπηέξα  4-11-2019 θαη ώξα 11:00 π.κ.  ζην γξαθείν ηνπ 

Γ/ληε  ηνπ  Γπκλαζίνπ Καπλνρσξίνπ.  

9. Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ γξαπηή δηεπθξίληζε όπσο 

θαη ην δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ 

αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Τνπξηζηηθνύ 

Γξαθείνπ. 

10. Τξόπνο πιεξσκήο :Πξνθαηαβνιή ην 60% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο  κε ηελ έλαξμε ηεο 

εθδξνκήο Σεηάξηε  20-11-2019 θαη εμόθιεζε κε ην πέξαο ηεο . 

11. Οπνηαδήπνηε κε εθηειεζηέα ππνρξέσζε από ην θνξέα κεηαθίλεζεο  ζα παξαθξαηεζεί 

από ην πνζό εμόθιεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο. 
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