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 ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση ημερήσιας εκδρομής στη Θεσσαλονίκη 

 

Το 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, στο πλαίσιο της διοργάνωσης διδακτικής επίσκεψης μαθητών 2 

τμημάτων της Γ΄ τάξης και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/2-12-2011) 

Υπουργική Απόφαση, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει ή να αποστείλει κλειστή προσφορά, όχι 

όμως με Φαξ ή  e-mail, μέχρι την ΤΡΊΤΗ  19-01-2016 και ώρα 12:30 μ.μ. στο γραφείο της Διευθύντριας, 

όπου και θα ανοιχτούν οι προσφορές,  σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις:  

1. Ημερομηνία διεξαγωγής της εκδρομής: 05/02/2016  

2. Προορισμός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

3. Εκδρομείς: 52 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές. 

4. Μετακινήσεις: Κοζάνη-Θεσ/νίκη -Κοζάνη: οδικώς  

 5. Δωρεάν μετακίνηση για τους συνοδούς καθηγητές.  

6. Ώρα αναχώρησης από Κοζάνη 7.45 π.μ, ώρα επιστροφής 16.00 μ.μ.  

Στην προσφορά να αναφέρονται:  

 Η συνολική τιμή μίσθωσης του λεωφορείου . (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) 

Μαζί με την προσφορά να κατατεθεί:  

 Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε 

ισχύ.  

 Αντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας και των εγγράφων καταλληλότητας του λεωφορείου, με το 

οποίο θα γίνονται οι μετακινήσεις.  

 Θεωρημένα αντίγραφα της άδειας οδήγησης του οδηγού, που θα οδηγεί το λεωφορείο 

 

Αξιολογικές παράμετροι για την ανάθεση της εκδρομής: 

 

 Κόστος εκδρομής 

 Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός και η κατακύρωσή του θα γίνει από τη διευθύντρια του 

σχολείου 

 Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί 

από το ποσό της εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής 

 Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του 

απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο Τουριστικό 

Γραφείο. 
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                                                                                                                    Θεοδώρα Μουστάκα 
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