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Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 
για διοργάνωση μονοήμερης Εκδρομής 

 Το 2ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη. Για τη 

διενέργεια αυτής της εκδρομής προβαίνουμε σε Μειοδοτικό Διαγωνισμό με ποιοτικά κριτήρια  
από εγκεκριμένα και νόμιμα τουριστικά γραφεία. Οι προσφορές των Τουριστικών Γραφείων θα 

γίνουν με τα πιο κάτω στοιχεία και απαιτήσεις: 
1) ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ημερομηνία:18/12/2015 

2) Συνολικά Άτομα : 135 (μαθητές και συνοδοί καθηγητές). 

3) Την Προσφερθείσα συνολική (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και του 
Φ.Π.Α.) τιμή κατ΄ άτομο. 

4) Ο Διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής. 
5) Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν και θα ανοιχτούν στο σχολείο στο γραφείο του 

Διευθυντή του Λυκείου την 08/12/2015 και ώρα 12:00. 
6) Η κατακύρωση θα γίνει μετά από απόφαση του Διευθυντή του λυκείου και πρόταση των 

υπευθύνων καθηγητών των προγραμμάτων παρουσία εκπροσώπων των γονέων και 

κηδεμόνων και των μαθητών. 
7) 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. 

Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται:  
1) Κλιματιζόμενα λεωφορεία, που να πληρούν τις προδιαγραφές (σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ.) και να είναι 

στην αποκλειστική διάθεσή μας  καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής με έμπειρους 
επαγγελματίες οδηγούς.  

2) Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών.  
3) Παράδοση Συμβολαίου αστική ευθύνης Τουριστικού γραφείου στη προσφορά. 

Αξιολογικές Παράμετροι που θα επηρεάσουν την ανάθεση της εκδρομής στο Τουριστικό 
Γραφείο: 

 Η Γενική Τιμή ανά Μαθητή 

 Η ολοήμερη διάθεση των λεωφορείων 
 Υποχρέωση του τουριστικού γραφείου να ακολουθήσει το πρόγραμμα που θα συντάξει το 

σχολείο 

 
   Ο Διευθυντής                               

            
 
                                          

                                                   Παρδάλης Κωνσταντίνος  


