
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Γυμνάσιο Βελβεντού  διοργανώνει εκπαιδευτική 3ημερη εκδρομή στην ΑΘΗΝΑ και καλεί με 

βάση την Εγκύκλιο  12987/Γ2/2011, τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία), 

που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν την προσφορά τους σε 

σφραγισμένο φάκελο μέχρι τη  Πέμπτη  10-3-2016 και ώρα 13:30 μ.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του  

Γυμνασίου Βελβεντού.    

Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις: 

1. Προορισμός : ΑΘΗΝΑ 

2. Διανυκτερεύσεις: Δύο (2) στην πόλη της ΑΘΗΝΑΣ 

3. Διαμονή σε ξενοδοχείο τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων  (4*),  με πρωϊνό ή  με 

ημιδιατροφή (δύο προσφορές).  

4. Δωμάτια  τρίκλινα (όχι extra bed) για τους μαθητές. Δύο μονόκλινα για τους εκπκούς  

5. Μεταφορικά μέσα: Οδική μετακίνηση με λεωφορείο 23 θέσεων  

6. Αριθμός απαιτούμενων λεωφορείων: Ένα (1) 

7. Συνολικά άτομα: 18 μαθητές (5 μαθητές και 13 μαθήτριες) και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί. 

8. Υποχρέωση του πρακτορείου να ακολουθήσει το πρόγραμμα που έχει συντάξει το 

Σχολείο. 

9. Ο Διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής. 

10. Το πρακτορείο πρέπει να διαθέτει έμπειρο οδηγό και το λεωφορείο να πληροί τις 

απαιτούμενες προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δελτίο 

καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ), να είναι δε στην αποκλειστική διάθεση 

του Σχολείου καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

………………. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΜΙΑΣ ΚΑΙ B/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔYT. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

 

 

ΒΕΛΒΕΝΤΟ: 3-3-2016 

 

Ταχ. Δ/)νση:  ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ 68  

 ΒΕΛΒΕΝΤΟ 50400 

Τηλέφωνο:  24640-31440 

email:   mail@gym-velvend.koz.sch.gr 

Πληροφορίες:      ΦΡΑΓΓΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Κοζάνη  4/2/2012  

                                

                             ΠΡΟΣ: 
 

Ταξιδιωτικά – Τουριστικά Πρακτορεία 
 
 

 

 



11. Ημερομηνίες εκδρομής και ώρες αναχώρησης-επιστροφής: Παρασκευή 1/4/2016  

 αναχώρηση από το χώρο του Δημοτικού  Σχολείου Βελβεντού στις 8:00 πμ και 

επιστροφή πίσω στον ίδιο χώρο  την  Κυριακή  3/4/2016  στις 9:00 μμ.  

12. Απαιτείται συμβόλαιο αστικής ευθύνης μαθητών και συνοδών του Τουριστικού 

Γραφείου. 

13. Απαιτείται πρόσθετη ασφάλιση για κάλυψη εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθένειας μαθητών και εκπαιδευτικών. 

14. Να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν 

κρατήσεων και του ΦΠΑ) και η τιμή ανά μαθητή. Οι εκδρομείς δεν επιβαρύνονται με 

διόδια. Τιμές χωρίς ξεναγό. 

15. Δωρεάν διαμονή και μετακίνηση των συνοδών Καθηγητών 

16. Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη 

δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

17. Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να 

παρευρεθούν, από την επιτροπή που θα συσταθεί με βάση την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011, 

την Πέμπτη  10-3-2016 και ώρα 14:15 μ.μ.  στο γραφείο του Δ/ντή του  Γυμνασίου  

Βελβεντού.  Η Αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει 

από την επιτροπή, αποτελούμενη από το Διευθυντή  του σχολείου, δύο καθηγητές, 

εκπρόσωπο των γονέων-κηδεμόνων και εκπρόσωπο μαθητών.  

18. 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. 

19. Δυνατότητα έκδοσης ονομαστικών  φορολογικών αποδείξεων για τους εκδρομείς 

20. Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί 

από το ποσό εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση εκδρομής. 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΦΡΑΓΓΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΦΥΣΙΚΟΣ 


