
Θέμα: «Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για μεηαθοπά μαθηηών-καθηγηηών ππορ και 
από ηο Αεποδπόμιο Μακεδονία Θεζζαλονίκηρ» 
 
Σν 5ν Γπκλάζην Κνδάλεο ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθνύ ηαμηδηνύ ζηηο Βξπμέιιεο πνπ έρνπλ θεξδίζεη 
σο βξαβείν νη καζεηέο ηεο νκάδαο Ecomobility ηνπ ζρνιείνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη μεηακίνηζη 
από και ππορ ηο Αεποδπόμιο Μακεδονία ηηρ Θεζζαλονίκηρ. Γηα ην ζθνπό απηό θαιεί ηνπο 
ελδηαθεξόκελνπο (ηαμηδησηηθά θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία), πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία επηινγήο, λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηην Σπίηη  
20/6/2017 θαη ώξα 11:00 π.μ., νπόηε θαη ζα αλνηρηνύλ νη πξνζθνξέο παξνπζία ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ, ζην γξαθείν ηεο Γ/ληξηαο ηνπ 5νπ Γπκλαζίνπ Κνδάλεο. 
 
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη λα πιεξνύλ ηα 
παξαθάησ θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο: 
 
ηοισεία μεηακινήζεων 
1. Μεηαθνξηθό κέζν: 

Οδηθώο κε ιεσθνξείν (θαηά πξνηίκεζε νιηγνζέζην) 
2. Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο αηόκσλ: 

8 καζεηέο θαη 2 θαζεγήηξηεο  
3. Ζκεξνκελίεο κεηαθηλήζεσλ: 

α. 25/6/2017 ζηηο 04.00 π.μ. από ηο σώπο ηος ζσολείος κε πξννξηζκό ην Αεξνδξόκην 
Μαθεδνλία Θεζζαινλίθεο 
β. 27/6/2017 πεξίπνπ ζηηο 19.00 μ.μ. από ηο Αεποδπόμιο Μακεδονία Θεζζαλονίκηρ κε 
πξννξηζκό ηελ Κνδάλε  
 

Κπιηήπια & απαιηήζειρ 
1. Αλαθνξά ηειηθήο ζπλνιηθήο ηηκήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ ΦΠΑ)  
2. Μεηαθίλεζε κε πνιπηειέο, θιηκαηηδόκελν ιεσθνξείν πνπ πιεξνί όιεο ηηο απαηηνύκελεο 
πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (δειηίν θαηαιιειόηεηαο, ΚΣΔΟ, δώλεο 
αζθαιείαο θιπ). 
3. Κακία επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ εθδξνκέσλ κε δηόδηα ή θόξνπο.  
4. Να ππάξρεη αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ ζε πεξίπησζε 
αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο θαη λα θαηαηεζεί αληίγξαθν ηνπ ζπκβνιαίνπ αζηηθήο επζύλεο ηνπ 
Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ θαζώο θαη ππεύζπλε δήισζε όηη ην Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα 
ιεηηνπξγίαο ζε ηζρύ. 
5. O δηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο. 
6.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 ζην Σνπξηζηηθό Γξαθείν. 

 
 
 

Ζ Γηεπζύληξηα 
ΜπαιακπαλίδνπΕαθείξα 

ΠΔ03 Μαζεκαηηθόο 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ &  ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ Α/ΘΜΗΑ &Β/ΘΜΗΑ                                                                                                                                                                

ΔΚΠ/ΖΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
Γ/ΝΖ Β/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΚΟΕΑΝΖ 
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 ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΟΕΑΝΖ 

Tαρ. Γ/λζε: Φηιίππνπ Β’ 29 
Σ.Κ. – Πόιε: Κνδάλε   50100 
Πιεξνθνξίεο: Εαθείξα Μπαιακπαλίδνπ 
Σειέθσλν:      2461037581 
Fax:                2461036254 
e-mail: mail@5gym-kozan.koz.sch.gr 
 

 Κοζάνη: 15-6-2017 
 
 
 
Αξηζκ. Πξση. 532 
Ππορ  
Γ/νζη Β/θμιαρ Δκπ/ζηρ Κοζάνηρ 
 
(για ανάπηηζη ζηην ιζηοζελίδα  
& ενημέπωζη ηων ηαξιδιωηικών & 
ηοςπιζηικών γπαθείων) 
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