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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

για διεξαγωγι Εκπαιδευτικισ Επίςκεψθσ ςε Βζροια Νάουςα  

 
       Το 2o Γυμνάςιο Κοηάνθσ διοργανϊνει θμεριςια διδακτικι επίςκεψθ τθν Σετάρτθ 11 
Μαΐου 2022 ςτθ Βζροια, Νάουςα και καλεί, με βάςθ τθν Υ. Α. 20883/ΓΔ4/ΦΕΚ 456/03-02-
2022 τουσ ενδιαφερόμενουσ (ταξιδιωτικά και τουριςτικά γραφεία), που επικυμοφν να 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ ςε ςφραγιςμζνο 
φάκελο μζχρι τθ Δευτζρα 09/05 και ϊρα 11 : 00 π. μ. ςτο γραφείο του Διευκυντι του 
ςχολείου. Στθν προςφορά κα πρζπει να αναφζρεται θ τελικι ςυνολικι τιμι 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α). Οι προςφορζσ κα ανοιχτοφν τθν ίδια θμζρα και ϊρα. 
 

Οι προςφορζσ κα πρζπει να γίνουν ςφμφωνα με τα παρακάτω κριτιρια και απαιτιςεισ: 
 

1.   Ημερομθνία μετακίνθςθσ:  Σετάρτθ 11 Μαΐου 2022 
 

2. Προοριςμόσ: Βζροια, Νάουςα, Μίεηα (χολι Αριςτοτζλουσ) 

 

3.   Σφνολο μακθτϊν:  80 

 
4. Συνοδοί  κακθγθτζσ:  5 

 
5. Μετακινιςεισ: Κοηάνθ- Βζροια, Νάουςα / Βζροια, Νάουςα -Κοηάνθ: οδικϊσ 

 

6. Ώρεσ αναχϊρθςθσ-επιςτροφισ : Η αναχϊρθςθ από τον χϊρο του ςχολείου ζχει 
προγραμματιςτεί για τισ 8:00 π. μ. και θ επιςτροφι ςτο χϊρο του ςχολείου για τισ 
16:30 μ. μ. 

 

7. Μεταφορικά μζςα: Οδικι μετακίνθςθ με δφο (2) λεωφορεία, όχι διϊροφο. 

Μαζί με την προσφορά να κατατεθεί: 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι   το   πρακτορείο διακζτει ειδικό ςιμα  λειτουργίασ, το 
οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 

 Αντίγραφα τθσ άδειασ κυκλοφορίασ και των εγγράφων καταλλθλότθτασ του 
λεωφορείου, με το οποίο κα γίνει θ μετακίνθςθ. 

 Θεωρθμζνα  αντίγραφα  τθσ  άδειασ  οδιγθςθσ  του  οδθγοφ,  που  κα  οδθγεί  το 
λεωφορείο. 

 

 

 
 
 



Ανιξλξγικέπ παοάμεςοξι για ςημ αμάθερη ςηπ εκδοξμήπ: 

 

 Κόςτοσ εκδρομισ 
 Ο διαγωνιςμόσ κα  είναι  μειοδοτικόσ  και  θ κατακφρωςι του κα γίνει  από  τθν 

επιτροπι του ςχολείου 
 Οποιαδιποτε μθ εκτελεςτζα υποχρζωςθ από το τουριςτικό γραφείο κα 

παρακρατθκεί  από  το  ποςό  τθσ  εξόφλθςθσ  μετά  τθν  ολοκλιρωςθ τθσ  εκδρομισ 
 Το ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα τθσ ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ, λόγω μθ 

ςυμπλιρωςθσ   του  απαιτοφμενου  αρικμοφ  μακθτϊν  ι  άλλθσ  ςοβαρισ αιτίασ, 
χωρίσ αποηθμίωςθ ςτο Τουριςτικό  Γραφείο. 

 Τα  λεωφορεία να  είναι  ςτθ διάκεςθ του ςχολείου ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 
εκδρομισ. 
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