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Προς: Σοσριζηικά Γραθεία  

Κοιν : Γιεύθσνζη Β/θμιας Δκπαίδεσζης ν. 

Κοζάνης 

 

ΘΔΜΑ :   ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 
Τν 3o Γσμνάζιο Πηολεμαΐδας  πξαγκαηνπνηεί εθπαηδεπηηθή επίζθεςε 

ζην  ΚΠΔ Βελβενηού θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (ηαμηδησηηθά - 

ηνπξηζηηθά γξαθεία), πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

επηινγήο, λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε θιεηζηό θάθειν ζην γξαθείν 

ηνπ Δηεπζπληή μέτρι ηε Γεσηέρα 01-02-2016 θαη ώξα 10:15πμ. Οη 

πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ ζην γξαθείν ηνπ Δηεπζπληή ηελ ίδια ημέρα ζηις 

10:30 πμ. παξνπζία όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  

Η κεηαθίλεζε γίλεηαη ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ ( Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο) θαη ζύκθσλα κε ηελ ΤΑ 

12987/Γ2/02-12-2011. 

  Οη πξνζθνξέο ησλ Τνπξηζηηθώλ Γξαθείσλ ζα γίλνπλ κε ηα πην θάησ ζηνηρεία 

θαη απαηηήζεηο : 

1) Πξννξηζκόο: ΚΠΔ  Βελβενηού. 

2) Πξνηεηλόκελε εκεξνκελία: 16-02-2016. 

3) Αλαρώξεζε :   8:30΄από ην ζρνιείν    Επηζηξνθή: 18:00 ζην ζρνιείν. 

3) Σπλνιηθά άηνκα: 20 μαθηηές  και 2 ζσνοδοί (1 ζσνοδός και 1 αρτηγός). 

4) Τελ πξνζθεξζείζα ζπλνιηθή ηηκή  αλά ιεσθνξείν ( ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

όισλ ησλ ηπρόλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ Φ.Π.Α). 

5) Ο Δηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο.  

6) Η Αμηνιόγεζε θαη επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο ζα γίλεη 

από πεληακειή επηηξνπή, απνηεινύκελε από ηνλ Δ/ληή  ηνπ ζρνιείνπ, δύν 

ζπλνδνύο θαζεγεηέο, εθπξόζσπν ησλ γνλέσλ- θεδεκόλσλ θαη εθπξνζώπνπο 

ησλ καζεηώλ.  

7) Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην Δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο , ιόγσ κε 

ζπκπιήξσζεο  ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο  αηηίαο, 

ρσξίο απνδεκίσζε ζην Τνπξηζηηθό Γξαθείνπ.  



Γηα ηελ κεηαθνξά ησλ καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ ηνπο 

απαηηνύληαη: 

-Ένα ιεσθνξείν ηοσλάτιζηον 23 ζέζεσλ θιηκαηηδόκελν κε όιεο ηηο 

πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ( ΚΤΕΟ, δειηίν θαηαιιειόηεηαο, δώλεο αζθαιείαο 

θιπ). 

-Υπνρξεσηηθή αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

-Υπεύζπλε δήισζε γηα ηελ ύπαξμε εηδηθνύ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο ζε ηζρύ.  
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