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Η Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΟΖΑΝΗ 
ΓΤΜΝΑΙΟ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ 

 
                                                    

                                      
                                               ΠΡΟ 

                                                                                                            
Σαμηδησηηθά – Σνπξηζηηθά Πξαθηνξεία 

                ΚΟΙΝ: 
                Γ/λζε Β’ζκηαο Δθπαίδεπζεο . Ν    Κνδάλεο                      
 

 

                                                        

                                                                                                                                                                                        
 
ΘΕΜΑ: Εκδήλωζη ενδιαθέπονηορ για ηην ππαγμαηοποίηζη ηηρ ημεπήζιαρ εκπαιδεςηικήρ εκδπομήρ 

ηων μαθηηών/ηπιών  ηος Γςμναζίος Ξηπολίμνηρ (Α-Β-Γ Τάξεων)  ζηην  Θεζζαλονίκη ηην Τπίηη 3 

Μαίος 

 

             Σν  Γπκλάζην  Ξεξνιίκλεο  δηνξγαλώλεη εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηελ Θεζζαινληθε θαη κε 

βάζε ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε 20883/ΓΓ4/12-02-20 θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (Σαμηδησηηθά 

θαη Σνπξηζηηθά Γξαθεία), πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε  δηαδηθαζία επηινγήο, λα 

ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε   ζθραγιζμένο θάκελο (θιεηζηό θάθειιν κε 

επηζπλαηπόκελα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηόηππε κνξθή)   κέρξη ηελ Σξίηε 

12/4/2022 θαη  ώξα 10.30 π.κ. Οη   πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζην γξαθείν ηεο  

Γηεπζύληξηαο  ηνπ ρνιείνπ. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ ζην γξαθείν ηεο Γ/λζεο ηνπ ζρνιείνπ 

ζηηο 10.30 π.κ. ηεο ίδηαο εκέξαο παξνπζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

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

Σηοιτεία: 

1. Πξννξηζκόο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ( Λεσκός Πύργος , Κένηρο Διάδοζης Επιζηήμης και 

Τετνολογίας –ΝΟΗΣΙΣ) 

2. Μεηαθνξηθά κέζα: Οδηθή κεηαθίλεζε κε ιεσθνξείν 

3.  Αξηζκόο καζεηώλ  30   θαη  5  ζπλνδνί. 

4. Ηκεξνκελία επίζθεςεο θαη ώξεο αλαρώξεζεο- επηζηξνθήο: 3/5/2022    

Σαχ. Δ/νςη: Ξηρολίμνη 

 Σ.Κ. - Πόλη: 50100 Ξηρολίμνη 
Πληροφορίεσ:   Βαςιλική Νοτοποφλου 
 Σηλέφωνο: 24610-91228 
Fax: 24610-91228 
e-mail: 
 

mail@gym-xirol.koz.sch.gr 
 



 Η  αλαρώξεζε από ην ρνιείν έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηηο 8.30 πκ θαη ε άθημε πίζσ ζην 

ρνιείν γηα ηηο 19.30 μ.μ.     

 

Κριηήρια και απαιηήζεις 

1.Ο δηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο θαη πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

2.. Σν πξαθηνξείν πξέπεη λα δηαζέηεη έκπεηξν νδεγό θαη ην ιεσθνξείν λα πιεξνί ηηο 

απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο (ζπκθώλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, δειηίν θαηαιιειόηεηαο, 

ΚΣΔΟ, δώλεο αζθαιείαο θιπ), λα είλαη δε ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηνπ ρνιείνπ γηα όζν 

δηάζηεκα απαηηεζεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο. 

3.Να ππάξρεη αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο  θαη λα  παξαδνζεί ζπκβόιαην αζηηθήο επζύλεο ηνπ 

Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ. 

4. Να αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή  θαη ε ηηκή θαη άηνκν 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ ηπρόλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ ΦΠΑ). 

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

δήισζε όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ 

6. 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 

7. Σν ζρνιείν ζα επηιέμεη ηελ πξνζθνξά  πνπ ζα εγγπάηαη  ηελ ΚΑΛΤΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΣΔΡΗ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ηεο εθδξνκήο θαη ΠΡΟΙΣΗ ζηηο ηηκέο. Θα ιεθζεί ζνβαξά ππ’  όςε ε παιαηόηεηα 

ησλ ιεσθνξείσλ. Γηα ην ιόγν απηό λα καο αλαθέξεηε ην ρξόλν πξώηεο  θπθινθνξίαο θαζώο θαη 

ηνλ  αξηζκό θπθινθνξίαο ηνπ ιεσθνξείνπ πνπ ζα καο δηαζέζεηε. 

 H αμηνιόγεζε θαη ε επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο ζα γίλεη από ην ύιινγν 

Γηδαζθόλησλ, ηελ Γηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ θαη εθπξνζώπνπο από ηνλ ύιινγν γνλέσλ θαη 

θεδεκόλσλ.  

 

                                                                                                              H Γηεπζύληξηα  

 

 

                                                                                      Ννηνπνύινπ Βαζηιηθή, ΠΔΟ4 Βηνιόγνο                             
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