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ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε  Δθδήισζεο  ελδηαθέξνληνο γηα δηεμαγσγή 

εθπαηδεπηηθήο  επίζθεςεο  ζην ΚΠΔ Γξεβελώλ 
 

 

Σν Δληαίν  Δηδηθό Δπαγγεικαηηθό Γπκλάζην-Λύθεην  Άλσ  Κώκεο  Κνδάλεο 

δηνξγαλώλεη την  Τρίτη, 22 Μαρτίοσ 2022, εθπαηδεπηηθή  επίζθεςε ζηα Γξεβελά θαη 

θαιεί κε βάζε ηελ Δγθύθιην 33120/ΓΓ4/ΦΔΚ 681/06-03-2017 ηνπο ελδηαθεξόκελνπο  πνπ 

επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα ππνβάινπλ ή λα απνζηείινπλ 

ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε επηζπλαπηόκελα ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά κέρξη ηε Δεστέρα 28 Φεβροσαρίοσ θαη ώρα 10.30΄  ζην γξαθείν ηεο 

Γηεπζύληξηαο ηνπ  Δληαίνπ Δηδηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ  Άλσ  Κώκεο 

Κνδάλεο. 

Ο δηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο. Οη πξνζθνξέο 

ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο: 

1. Αλαρώξεζε από ην ΔΑΚ   Κοζάνης ηελ  Τρίτη 22 Μαρτίοσ ζηηο 8.30΄π.μ. κε  

πξννξηζκό  ηα Γξεβελά.  Δπίζθεςε  ζην  ΚΔΠΔΑ Γξεβελώλ.  Δπίζθεςε  ζε  θαθέ  ζηελ  

πόιε  ησλ  Γξεβελώλ. Αλαρώξεζε  από  ηα  Γξεβελά  γηα ην ΓΑΚ Κνδάλεο  ζηηο  13.00.΄. 

2. Μεηαθνξηθά κέζα: νδηθή κεηαθίλεζε κε ιεσθνξείν . 

3. πλνιηθόο αξηζκόο κεηαθηλνύκελσλ: 15 καζεηέο θαη   14 ζπλνδνί θαζεγεηέο 

4. Γσξεάλ κεηαθίλεζε θαη πξόζζεηε αζθάιηζε ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ 

5. Σήξεζε  πξνδηαγξαθώλ  γηα  κεηαθίλεζε  καζήηξηαο  ζε  ακαμίδην. 

6. Πξόζζεηεο πξνδηαγξαθέο κέζσλ κεηαθίλεζεο: Σν πξαθηνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη  

θιηκαηηδόκελα ιεσθνξεία, πνπ λα πιεξνύλ ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο (ζύκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, δειηίν θαηαιιειόηεηαο, ΚΣΔΟ, δώλεο αζθαιείαο θιπ), λα είλαη δε 

ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. 

7.  Nα παξαδνζεί ζπκβόιαην αζηηθήο επζύλεο ηνπ Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ. 

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

ησλ ηπρόλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ ΦΠΑ). 

9. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά, θάζε ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη ππεύζπλε 

δήισζε όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 
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10. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ, παξνπζία όζσλ ελδηαθεξνκέλσλ επηζπκνύλ λα 

παξεπξεζνύλ, από ηελ επηηξνπή πνπ ζπζηήζεθε κε βάζε ηελ Δγθύθιην 33120/ΓΓ4/2017, 

ηε  Δεστέρα,  28 Φεβροσαρίοσ,  και ώρα 10.30΄  ζην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ 

Δληαίνπ  Δηδηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ   Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ   Άλσ  Κώκεο  Κνδάλεο. 

11. Σν ρνιείν 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 

Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ. 

12. Οπνηαδήπνηε κε εθηειεζηέα ππνρξέσζε από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα 

παξαθξαηεζεί από ην πνζό εμόθιεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο. 

 

 

 

Ζ Γηεπζύληξηα  

 

 

 

      θακπαξδώλε Διέλε 
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