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ΘΔΜΑ: Δκδήλωζη ενδιαθέπονηορ για ηην ππαγμαηοποίηζη ηηρ διδακηικήρ 

επίζκεψηρ ηων μαθηηών/ηπιών  ηος Γςμναζίος Ξηπολίμνηρ  ζηο ΔΚΦΔ Κοζάνηρ 

(3ο Λύκειο ) και ζηο κινημαηοθέαηπο Ολύμπιον 

 

             Σν  Γπκλάζην  Ξεξνιίκλεο  δηνξγαλώλεη Γηδαθηηθή Δπίζθεςε  θαη θαιεί κε βάζε 

ηελ Δγθύθιην 12987/Γ2/2011, ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (Σαμηδησηηθά θαη Σνπξηζηηθά 

Γξαθεία), πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε  δηαδηθαζία επηινγήο, λα ππνβάιινπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο ζε   ζθξαγηζκέλν θάθειν   κέρξη  4/3/2016 

Οη      πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζην γξαθείν ηεο  Γηεπζύληξηαο  ηνπ ρνιείνπ. 

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

1. Πξννξηζκόο: ΚΟΕΑΝΖ 

2. Μεηαθνξηθά κέζα: Οδηθή κεηαθίλεζε κε ιεσθνξείν 

3. Αξηζκόο καζεηώλ 26 θαη 5 ζπλνδνί. Η κεηαθνξά ζα γίλεη κε ιεσθνξείν 

4. Ηκεξνκελία επίζθεςεο θαη ώξεο αλαρώξεζεο- επηζηξνθήο: 2Η /3/2016                       

Η  αλαρώξεζε από ην ρνιείν έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηηο 8:15 πκ θαη ε άθημε πίζσ 

ζην ρνιείν γηα ηηο 14.00 

5. Σν πξαθηνξείν πξέπεη λα δηαζέηεη έκπεηξν νδεγό θαη ην ιεσθνξείν λα πιεξνί ηηο 
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απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο (ζπκθώλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, δειηίν 

θαηαιιειόηεηαο, ΚΣΔΟ, δώλεο αζθαιείαο θιπ), λα είλαη δε ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε 

ηνπ ρνιείνπ γηα όζν δηάζηεκα απαηηεζεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο. 

6. Να ππάξρεη αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ θαη λα  

παξαδνζεί ζπκβόιαην αζηηθήο επζύλεο ηνπ Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ. 

7. Να αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ 

ησλ ηπρόλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ ΦΠΑ). 

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

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

9. 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 

10. Σν ζρνιείν ζα επηιέμεη ηελ πξνζθνξά  πνπ ζα εγγπάηαη  ηελ ΚΑΛΤΣΔΡΗ ΚΑΙ 

ΑΦΑΛΔΣΔΡΗ 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. 

11. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ παξνπζία όζσλ ελδηαθεξόκελσλ επηζπκνύλ λα 

παξεπξεζνύλ, από ηελ επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί κε βάζε ηελ εγθύθιην 12987/Γ2/2011, 

ηελ  ΠΑΡΑΚΔΤΖ  4/3/2016  θαη ώξα   13.30  ζην γξαθείν ηεο  Γ/ληξηαο  ηνπ  Γπκλαζίνπ 

Ξεξνιίκλεο . 
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