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Πξνο 

Γ/λζε Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Κνδάλεο 

ΔΝΣΑΤΘΑ 

 

( γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα θαη 

ελεκέξσζε ησλ ηαμηδησηηθώλ θαη 

ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ ) 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ:   «ΠΡΟΚΛΖΖ  ΔΚΓΖΛΩΖ  ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ». 

 

Σν 5
ο
 Γσμνάσιο Κοζάνης δηνξγαλώλεη εκεξήζηα εθδξνκή ζηελ Καζηνξηά θαη ζηα 

Ησάλληλα θαη θαιεί, βάζεη ηεο 129287/Γ2/10-11-2011 Τ.Α. (Β΄2769), ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 

(ηαμηδησηηθά θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη ΚΣΔΛ) πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

επηινγήο γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ καζεηώλ, λα ππνβάιινπλ ζε συραγισμένο υάκελο (θιεηζηό 

θάθειν κε επηζπλαπηόκελα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηόηππε κνξθή) ηελ πξνζθνξά 

ηνπο κέρξη ηελ Γεπηέξα 22 Φεβξνπαξίνπ 2016 θαη ώξα 12.00 κκ ζην γξαθείν ηεο Γ/λζεο ηνπ 

ζρνιείνπ. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ ζην γξαθείν ηεο Γ/λζεο ηνπ ζρνιείνπ ζηηο 12.00 κκ ηεο 

ίδηαο εκέξαο παξνπζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη λα πιεξνύλ ηα παξαθάησ 

θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο: 

Στοιτεία: 

1. Πξννξηζκόο:  Καζηνξηά θαη Ησάλληλα  

2. Ζκεξνκελία : 19 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2016 

3. Μεηαθνξηθό κέζν:  1 ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 

4. Αξηζκόο καζεηώλ : 30 

5. Αξηζκόο ζπλνδώλ θαζεγεηώλ : 3  

6. Πξόγξακκα : 

 08.00΄ π.κ. Αλαρώξεζε από ηελ Κνδάλε 

 09:30΄ π.κ. Άθημε ζηελ Καζηνξηά  

 12:00΄ π.κ. Αλαρώξεζε από Καζηνξηά 

 14.00΄ π.κ. Άθημε ζην πήιαην ηνπ Πεξάκαηνο Ησάλληλα  

 18:00΄ κ.κ. Αλαρώξεζε από ηα Ησάλληλα 



 20:30΄ κ.κ. Άθημε ζηελ Κνδάλε ζην ρώξν ηνπ ρνιείνπ 

 

 

Κριτήρια και απαιτήσεις: 

1. Ο δηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο. 

2. Να αλαθέξνληαη ε πξνζθεξόκελε ζπλνιηθή ηηκή θαη ε ηηκή θαη’ άηνκν 

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

3. Σν πξαθηνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έκπεηξν νδεγό, ην ιεσθνξείν λα πιεξνί ηηο 

απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, (δειηίν 

θαηαιιειόηεηαο, ΚΣΔΟ, δώλεο αζθαιείαο θιπ) θαη λα είλαη ζηε απνθιεηζηηθή δηάζεζε 

ηνπ ζρνιείνπ γηα όζν ρξόλν απαηηεζεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο. 

4. Να ππάξρεη αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηώλ θαη ζπλνδώλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. 

5. Να παξαδνζεί ζπκβόιαην αζηηθήο επζύλεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ. 

6. Να θαηαηεζεί Τπεύζπλε δήισζε, όηη δηαζέηεη ην εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

 

Ζ αμηνιόγεζε θαη ε επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο ζα γίλεη από πεληακειή 

επηηξνπή, απνηεινύκελε από ηελ Γηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ, δύν εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ, 

έλαλ εθπξόζσπν ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη έλαλ εθπξόζσπν ησλ 

καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ γξαπηή δηεπθξίληζε, θαζώο 

θαη ηεο αθύξσζεο ηεο επίζθεςεο, ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή 

άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ζην ηνπξηζηηθό γξαθείν. 

 

 

 

 Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 

 

 

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΓΟΤ  ΕΑΦΔΗΡΑ 

θαζ. θι. ΠΔ03 
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