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ΠΡΟ:  

Ταξιδιωηικά – Τοςπιζηικά Ππακηοπεία 

 
ΘΟΗΛΟΠΟΗΖΖ : 

Διεύθςνζη δ/θμιαρ εκπ/ζηρ Κοζάνηρ  
 

 
 

Σασ. Γ/ζνη : Πεξδίθθαο 

Σασ Θωδ.  : 50200 

ΣΖΙ. σολείος : (+30) – 24630 – 77432 

FAX σολείος : (+30) – 24630 – 77432 

URL σολείος : http://gym-perdik.koz.sch.gr 

EMAIL σολείος : mail@gym-perdik.koz.sch.gr 

Πληποθοπίερ   : Παπαδόπνπινο Γεώξγηνο 

 

 

 

  

 
Ο Διεσθσμςήπ ςξσ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ ζηςά ςημ εκδήλωρη εμδιατέοξμςξπ μεςανύ τσρικώμ και 

μξμικώμ ποξρώπωμ πξσ δοαρςηοιξπξιξύμςαι ρςξ υώοξ παοξυήπ ςξσοιρςικώμ και ςανιδιωςικώμ σπηοεριώμ 

για ςη διξογάμωρη  διδακςικήπ επίρκεψηπ – παοακξλξύθηρη θεαςοικήπ παοάρςαρηπ ρςημ Κξζάμη. 

Σσγκεκοιμέμα: 

 Η επίζθεςε ζα πξαγκαηνπνηεζεί 21/03/2016 ημέρα Δεσηέρα 

 Τν πξόγξακκα ηεο επίζθεςεο ζα πεξηιακβάλεη: Μεηάβαζη ζηην Κοζάνη, 

παρακολούθηζη παράζηαζης και Επιζηροθή ζηον Περδίκκα.  
 Ο πηζαλόο αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα είλαη 43 μαθηηέρ και 03 ζςνοδοί 

καθηγηηέρ. 

 Ώξεο αλαρώξεζεο-επηζηξνθήο: Ζ ανασώπηζη από ηο σολείο έσει 

ππογπαμμαηιζηεί για ηιρ 08:15πμ και η άθιξη πίζω ζηο σολείο για ηιρ 

11:45πμ. 
 

Η ποξρτξοά θα ποέπει  μα εναρταλίζει ςα παοακάςω:  

 Μεηαθίλεζε κε πνιπηειή θαη θιηκαηηδόκελα ιεσθνξεία, πνπ ζα πιεξνύλ όιεο ηηο 

απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηα νπνία ζα είλαη 

ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζή ηνπ ζρνιείνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο 

ρσξίο πεξηνξηζκνύο ρηιηνκέηξσλ ή σξαξίνπ (πέξαλ ησλ όζσλ πξνβιέπεη ν λόκνο) 

θαη κε έκπεηξν, επαγγεικαηία νδεγό. 

  Υπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Επζύλεο Δηνξγαλσηή ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Σηελ πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη: 

 Η ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). 

 Η ζπλνιηθή ηηκή αλά άηνκν. 

 

Μαδί κε ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζνύλ: 

  Αληίγξαθν ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ αζηηθήο επζύλεο ηνπ πξαθηνξείνπ. 

 Υπεύζπλε δήισζε όηη ην πξαθηνξείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

ΘΔΚΑ : <<Ποόρκληρη εκδήλωρηπ εμδιατέοξμςξπ για διδακςική επίρκεψη ρςημ Κξζάμη>> 

http://gym-perdik.koz.sch.gr/
mailto:mail@gym-perdik.koz.sch.gr


 Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο εθδξνκήο δελ είλαη κόλν ε νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά, 

αιιά θαη ε ελ γέλεη πνηόηεηα όζσλ πξνζθέξνληαη. 

 Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο , ιόγσ κε 

ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο 

απνδεκίσζε ζην Τνπξηζηηθό Γξαθείν. 
 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζε θιεηζηνύο θαθέινπο κέρξη ηελ 11/03/2016 

εκέξα Παπαζκεςή θαη ώξα 11:00 ζην γξαθείν ηνπ Δ/ληή ηνπ Γπκλαζίνπ Πεξδίθθα ζηνλ 

Πεξδίθθα Ενξδαίαο Ν. Κνδάλεο 50200 

Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ παξνπζία όζσλ ελδηαθεξνκέλσλ επηζπκνύλ λα παξεπξεζνύλ, 

από ηελ επηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί κε βάζε ηελ Εγθύθιην 12987/Γ2/2011, πξάμε 2ε/04-

03-2016, ηελ Παπαζκεςή, 11/03/2016, θαη ώξα 12:00π.μ. ζην γξαθείν ηνπ Δ/ληή ηνπ  

Γπκλαζίνπ Πεξδίθθα. 
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  Ο Δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ   

   

 

 

 

Παπαδόπνπινο Γεώξγηνο 


