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 Γ/νζη              :Λιβαδεπό  50100 Κοζάνη 
Σηλ./Fax         : 24610-41270 
Δ-mail             : mail@gym-livad.koz.sch.gr 

                                Λιβαδεπό  05/11/2015  

                               Απιθμ. Ππωη. 155 
 
ΠΡΟ: 

Σαξιδιωηικά – Σοςπιζηικά Ππακηοπεία 
 

  KOIN: 

        Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη Νομού 

         Κοζάνηρ 

ΘΕΜΑ:   Εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ για την πραγματοποίηςη τησ ημερήςιασ εκπαιδευτικήσ 
εκδρομήσ των μαθητών/τριών του Γυμναςίου Λιβαδεροφ / Γ/κό Παράρτημα 
Τρανοβάλτου ςτη Θεςςαλονίκη 

 

Σν Γπκλάζην Ληβαδεξνύ  δηνξγαλώλεη εκεξήζηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηε Θεζζαινλίθε, 

θαη θαιεί κε βάζε ηελ Εγθύθιην  12987/Γ2/2011,  ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (ηαμηδησηηθά θαη 

ηνπξηζηηθά γξαθεία), πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα 

ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη ηελ Πέκπηε, 12/11/2015, θαη 

ώξα 10.45 π.κ. ζην γξαθείν ηνπ Δ/ληή ηνπ Γπκλαζίνπ.    

ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε ηειηθή συνολική τιμή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

όισλ ησλ ηπρόλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ ΦΠΑ) 

 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο: 

1. Πξννξηζκόο:  ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

2. Ηκεξνκελία επίζθεςεο: Πέκπηε, 17 Δεθεκβξίνπ 2015   

3. Ώξεο αλαρώξεζεο-επηζηξνθήο:  Η αλαρώξεζε από ην ρνιείν έρεη πξνγξακκαηηζηεί 

γηα ηηο 8:00 πκ θαη ε άθημε πίζσ ζην ρνιείν γηα ηηο 20:00 κκ 

4. Πξόγξακκα: 

 Άθημε ζηε Θεζζαινλίθε (10:00 πκ) 

 Επίζθεςε ζην Μνπζείν Μαθεδνληθνύ Αγώλα (10:30 πκ) 

 Άθημε ζην «Εκπνξηθό Κέληξν Κόζκνο» (13:00 κκ) 

 Αλαρώξεζε από ηε Θεζζαινλίθε (16:30 κκ) 

 Άθημε ζην Ληβαδεξό (19:30 κκ) 

 Άθημε ζην Γπκλαζηαθό Παξάξηεκα Σξαλνβάιηνπ (20:00 κκ) 

5. Μεηαθνξηθά κέζα: Οδηθή κεηαθίλεζε κε ιεσθνξείν 

6. Σφνολο μαθητών: 55 
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7. Συνοδοί καθηγητές: 4 

8. Σν πξαθηνξείν πξέπεη λα δηαζέηεη έκπεηξνπο νδεγνύο θαη ηα ιεσθνξεία ζα είλαη από 

ηελ Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα Κνδάλεο, ηνπξηζηηθά κε θιηκαηηζκό, κνπζηθή, 

κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε, θαξκαθείν, δώλεο αζθαιείαο θαη λα πιεξνύλ ηηο λόκηκεο 

πξνϋπνζέζεηο θπθινθνξίαο, λα είλαη δε ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηνπ ρνιείνπ θαζ' 

όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο.  

 

9. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά, θάζε ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη 

ππεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.  

10. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ από ηελ επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί κε βάζε ηελ Εγθύθιην 

12987/Γ2/2011, ηελ Πέκπηε 12/11/2015 θαη ώξα 10:45π.κ. ζην γξαθείν ηνπ Δ/ληή 

ηνπ  Γπκλαζίνπ.  

11. Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ γξαπηή δηεπθξίληζε 

όπσο θαη ην δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ 

απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ 

Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ. 

12. Σν ζρνιείν ζα επηιέμεη ηελ πξνζθνξά πνπ ζα εγγπάηαη ηελ ΚΑΛΤΣΕΡΗ θαη  

ΑΦΑΛΕΣΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ηεο εθδξνκήο θαη ΠΡΟΙΣΗ ζηηο ηηκέο. Θα ιεθζεί 

ζνβαξά ππ΄ όςε ε παιαηόηεηα ησλ ιεσθνξείσλ. Γηα ην ιόγν απηό λα καο αλαθέξεηε 

ην ρξόλν  πξώηεο θπθινθνξίαο θαζώο θαη ηνπο αξηζκνύο θπθινθνξίαο ησλ 

ιεσθνξείσλ πνπ ζα καο δηαζέζεηε. 

 

 

 

 

 
 
 

Ο Διεσθσνηής  

 

 

Καηζιγιάννης Κων/νος 

Φιλόλογος ΠΕ02 


