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Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ημερήσια διδακτική επίσκεψη στο Δίον 
Πιερίας» 

 
Το 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης διοργανώνει ημερήσια διδακτική επίσκεψη στα πλαίσια της θεματικής 

εβδομάδας στο Δίον Πιερίας και στο Λιτόχωρο στις 12/05/2017, ημέρα Παρασκευή, και καλεί με 
βάση την υπ’αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 ,(ΦΕΚ 681/06-03-2017) Υπουργική απόφαση τους 
ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία), που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 
Παρασκευή 28/04/2017 και ώρα 12:00 π.μ., οπότε και θα ανοιχτούν οι προσφορές, στο γραφείο 
του Δ/ντή του 4ου Γυμνασίου Κοζάνης.  
Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις: 
1. Προορισμός:Αρχαιολογικός χώρος,θέατρο στο Δίον Πιερίας και στο Λιτόχωρο. 
2. Μεταφορικό μέσο: Οδικώς με πέντε ή έξι (5 ή 6) λεωφορεία.  
3. Προβλεπόμενος αριθμός: 245(±10) μαθητές/μαθήτριες των Α’,Β’,Γ’ Τάξεων και 20 συνοδοί 

καθηγητές (συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της εκδρομής).Υπάρχει πιθανότητα μεταβολής 
του αριθμού των συμμετεχόντων μαθητών/τριών.  

4. Ώρες αναχώρησης & επιστροφής: αναχώρηση στις 08.00 από το χώρο του σχολείου και 
επιστροφή στις 16.10 στον ίδιο χώρο.  

5. Μετακίνηση με λεωφορεία που πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία (δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ) και με έμπειρους 
οδηγούς (θεωρημένα αντίγραφα των αδειών οδήγησης των οδηγών που θα οδηγούν τα 
λεωφορεία).  

6. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι το Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ.  
7. Να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και του 

ΦΠΑ).  
8. O διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός και η κατακύρωσή του θα γίνει από την επιτροπή του 

Σχολείου.  
9. 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 στο Τουριστικό Γραφείο.  

10. Τα λεωφορεία να είναι στη διάθεση του Σχολείου σ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής.  
11. Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από του Τουριστικό Γραφείο θα παρακρατηθεί από 

το ποσό της εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής. 
 

Ο Διευθυντής  
Χρήστος Τζήμκας – Δακής  

 


