
 
 
 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ  
Α/ΘΜΗΑ & Β/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ 

ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
Γ/ΝΖ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΚΟΕΑΝΖ  

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΡΟΚΟΤ 

   

 

 

                      Κρόκος  14/04/2022 

                             Αρ. Πρωη.: 47 

 

 

                   Προς:   

               Γ/νζη Β/θμιας Δκπ/ζης Κοζάνης 

 
Τατ. Δ/νζη: 
Τ.Κ.- Πόλη: 
Τηλέθωνο: 
Fax:  
Πληροθορίες:  
E-mail:  
 

 
Π. Σηαδίοσ 1 
50100 Κοζάνη  
2461063400 
2461063400 
Παπακώζηα Αγνή  
mail@gym-krokou.shc.gr  
 
 
 

 

 
ΘΔΜΑ: Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος  
 
 
Τν Ηκεξήζην Γπκλάζην Κξφθνπ Κνδάλεο δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθή  επίζθεςε  ζε 

Φηιηππηάδα-Αξραία Νηθφπνιε-Πάξγα ηελ Πέκπηε 12 Ματνπ 2022 θαη θαιεί, κε βάζεη 

ηελ Δγθχθιην 20883/ΓΓ4/12-02-2020 Υ.Α. ζην ΦΔΚ 456/η.Β’./13-02-2020 ην ΦΔΚ 

4187/η.Β’./10-09-2021 ηνπ ΥΠ.ΠΑΙ.Θ, ηνπο ελδηαθεξφκελνπο (ηαμηδησηηθά θαη 

ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη ΚΤΔΛ) πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

επηινγήο γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ, λα ππνβάιινπλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 

(θιεηζηφ θάθειν κε επηζπλαπηφκελα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηφηππε 

κνξθή) ηελ πξνζθνξά ηνπο κέρξη ηελ Τξίηε 3 Ματνπ 2022 θαη ψξα 10:00 π.κ. ζην 

γξαθείν ηεο Γ/λζεο ηνπ ζρνιείνπ. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνχλ ζην γξαθείν ηεο 

Γ/λζεο ηνπ ζρνιείνπ ζηηο 10.15 π.κ. ηεο ίδηαο εκέξαο παξνπζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Δεν θα γίνοσν δεκηές προζθορές μέζω email. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ κε 

ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη λα πιεξνχλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο: 

Σηνηρεία:  

1. Προοριζμός: Φηιηππηάδα-Αξραία Νηθφπνιε Πάξγα. 

2. Ημερομηνία : Αλαρψξεζε Πέκπηε 12 Ματνπ 2022 7:30π.κ. απφ ην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ, Δπηζηξνθή Πέκπηε 12 Ματνπ 2022   18:30-19:00 κ.κ. ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ.  

3. Μεηαθορικό μέζο: Έλα ιεσθνξείν   

 4. Αριθμός μαθηηών : 39 

 5. Αριθμός ζσνοδών καθηγηηών : 4 

 

 Κριηήρια και απαιηήζεις:  

1. Ο δηαγσληζκφο ζα είλαη κεηνδνηηθφο κε πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη ε 

θαηαθχξσζή ηνπ ζα γίλεη απφ επηηξνπή ηνπ ζρνιείνπ.  

2. Να αλαθέξνληαη ε πξνζθεξφκελε ζπλνιηθή ηηκή θαη ε ηηκή θαη’ άηνκν 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ηπρφλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ Φ.Π.Α.).  

3. Τν πξαθηνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέζεη έκπεηξνπο νδεγνχο, κε ζεσξεκέλα αληίγξαθα 

ησλ αδεηψλ νδήγεζήο ηνπο, ηα ιεσθνξεία λα πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο 

πξνδηαγξαθέο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, (δειηίν θαηαιιειφηεηαο, ΚΤΔΟ, 
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δψλεο αζθαιείαο θιπ) θαη λα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ γηα φζν 

ρξφλν απαηηεζεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο.  

4. Να ππάξρεη αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηψλ θαη ζπλνδψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο.  

5. Να παξαδνζεί ζπκβφιαην αζηηθήο επζχλεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ. 

 6. Να θαηαηεζεί Υπεχζπλε δήισζε, φηη δηαζέηεη ην εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζε ηζρχ. 

 7. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε ηήξεζε φισλ ησλ πγεηνλνκηθψλ πξσηνθφιισλ ιφγσ 

Covid-19 φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

Οπνηαδήπνηε κε εθηειεζηέα ππνρξέσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ ζα παξαθξαηεζεί 

απφ ην πνζφ ηεο εμφθιεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο.  

Τν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ γξαπηή δηεπθξίληζε, 

θαζψο θαη ηεο αθχξσζεο ηεο επίζθεςεο, ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνχκελνπ 

αξηζκνχ καζεηψλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ζην ηνπξηζηηθφ 

γξαθείν. 
 
 
 
 
 Η Διεσθύνηρια  
 
 
                                                                    Παπακώζηα Αγνή 
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