
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ  B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

1  ο   ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

                     
Αριθ. Πρωτ:  47

Κοζάνη  21/3/2016

                 

        ΠΡΟΣ:   
Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης  

(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα και
ενημέρωση των τουριστικών και

ταξιδιωτικών γραφείων)
                         

Ταχ. Δ/νση : Κ. Δρίζη 10

50100  ΚΟΖΑΝΗ                                                   

Πληροφορίες : Θεοδώρα Τσιάλτα

Τηλέφωνο : 2461022720   

 Fax : 24610 39016

email : mail@1gym-kozan.koz.sch.gr

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά μαθητών – καθηγητών στην 
Καστοριά»

Το 1ο Γυμνάσιο  Κοζάνης διοργανώνει  ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στην Καστοριά,  και
καλεί  με  βάση  την  Εγκύκλιο  129287/Γ2/2-12-2011  (ΦΕΚ  2769/τ.  Β΄/02-12-2011) τους
ενδιαφερόμενους  (ταξιδιωτικά  και  τουριστικά  γραφεία),  που  επιθυμούν  να  συμμετέχουν  στη
διαδικασία  επιλογής,  να  υποβάλλουν  την  προσφορά  τους  σε  σφραγισμένο  φάκελο  μέχρι  την
Πέμπτη 31/3/2016, και ώρα 12:00 μ. στο γραφείο της Δ/ντριας του 1ου Γυμνασίου Κοζάνης. 
Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής.
Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία και να πληρούν τα παρακάτω
κριτήρια και απαιτήσεις: 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Προορισμός: Καστοριά
Μεταφορικό μέσο: Οδικώς με δύο (2) λεωφορεία
Ημερομηνία. 22/4/2016
Ώρες αναχώρησης και επιστροφής: Αναχώρηση στις 8:00 Επιστροφή στις 19:00
Συνολικός αριθμός μετακινούμενων: 70 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές. 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 Αναφορά τελικής συνολικής τιμής (συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του ΦΠΑ). 
 Προδιαγραφές μέσων μετακίνησης: Το πρακτορείο θα πρέπει να διαθέτει πολυτελή κλιματιζόμενα

λεωφορεία που να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ.), να είναι δε στην αποκλειστική διάθεσή του
σχολείου καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής 

 Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών και να κατατεθεί
συμβόλαιο αστικής ευθύνης του Τουριστικού Γραφείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει
ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση όπως και το
δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών
ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού Γραφείου. 
Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν, από
την  επιτροπή  που  συστήθηκε  με  βάση  την  Εγκύκλιο  129287/Γ2/2-12-2011,  την  Πέμπτη
31/3/2016, και ώρα 12:15μ.μ. στο γραφείο της Δ/ντριας του 1ου Γυμνασίου Κοζάνης. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΣΙΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ


