
 

 

 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ»  
 

Το 5
ο 

Γυμνάςιο Κοζάνησ (ςε ςυνεργαςία με το 6ο Γυμνάςιο) διοργανϊνει 
εκπαιδευτικι εκδρομι ςε Λευκάδα - Παξοφσ και καλεί, με βάςει τθν 129287/Γ2/10-
11-2011 Υ.Α. (Βϋ2769), τουσ ενδιαφερόμενουσ (ταξιδιωτικά και τουριςτικά γραφεία 
και ΚΤΕΛ) που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ για τθν 
μετακίνθςθ των μακθτϊν, να υποβάλλουν ςε ςφραγιςμένο φάκελο (κλειςτό 
φάκελο με επιςυναπτόμενα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςε πρωτότυπθ μορφι) 
τθν προςφορά τουσ μζχρι τθν Τρίτθ 28 Φεβρουαρίου 2017 και ϊρα 12.30ϋ μ.μ. ςτο 
γραφείο τθσ Δ/νςθσ του ςχολείου. Οι προςφορζσ κα ανοιχτοφν ςτο γραφείο τθσ 
Δ/νςθσ του ςχολείου ςτισ 13.20ϋ μ.μ. τθσ ίδιασ θμζρασ παρουςία των 
ενδιαφερομζνων.  

Οι προςφορζσ κα πρζπει να γίνουν με τα παρακάτω ςτοιχεία και να πλθροφν 
τα παρακάτω κριτιρια και απαιτιςεισ:  
τοιχεία:  
1. Προοριςμόσ: Λευκάδα (2 διανυκτερεφςεισ) - Παξοφσ (μόνο επίςκεψθ) 
 
2. Ημερομθνία : αναχϊρθςθ 25 Απριλίου, επιςτροφι 27 Απριλίου 2017 
 
3. Μεταφορικό μζςο: ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  
 
4. Αρικμόσ μακθτϊν : 27 
 
5. Αρικμόσ ςυνοδϊν κακθγθτϊν : 2 
 
Κριτθρια και απαιτθςεισ:  

 

1. Ο διαγωνιςμόσ κα είναι μειοδοτικόσ με ποιοτικά κριτιρια επιλογισ.  
 
2. Οι μακθτζσ / μακιτριεσ κα μείνουν 3κλινα και 4κλινα οι κακθγθτζσ ςυνοδοί ςε 
μονόκλινα (2), με πρωινό ςε μπουφζ. 
 
3. Να αναφζρονται θ προςφερόμενθ ςυνολικι τιμι και θ τιμι κατ’ άτομο 
(ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των τυχόν κρατιςεων και του Φ.Π.Α.).  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ KAI 

ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ  
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ Α/ΘΜΗΑ & Β/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ 

ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ  
Γ/ΝΖ Β/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΚΟΕΑΝΖ  
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ΓΥΜΝΑΣΘΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  
Σασ. Γ/νζη: Φιλίππος Β΄ 29  
Σ.Κ. – Πόλη: 50100 ΚΟΕΑΝΖ  
Πληποθοπίερ: Αποζηολίδηρ Βαγγέληρ 
Σηλ.: 24610 37581 35592  
Φαξ: 24610 36254  

                             Κοζάνη 23-2- 2017 
                         Απιθμ. Ππωη: 125 

                                                         Ππορ: 

Γ/νζη Β/θμιαρ Δκπ/ζηρ Κοζάνηρ 

ΔΝΣΑΤΘΑ 

( για ανάπηηζη ζηην ιζηοζελίδα και 

ενημέπωζη ηων ηαξιδιωηικών και 

ηοςπιζηικών γπαθείων )  



4. Το πρακτορείο κα πρζπει να διακζςει ζμπειρουσ οδθγοφσ, τα λεωφορεία να 
πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, 
(δελτίο καταλλθλότθτασ, ΚΤΕΟ, ηϊνεσ αςφαλείασ κλπ) και να είναι ςτθν 
αποκλειςτικι διάκεςθ του ςχολείου για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ επίςκεψθσ.  
 
5. Να υπάρχει αςφάλεια ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ μακθτϊν και ςυνοδϊν 
εκπαιδευτικϊν ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ.  
 
6. Να παραδοκεί ςυμβόλαιο αςτικισ ευκφνθσ του τουριςτικοφ γραφείου.  
 
7. Να κατατεκεί Υπεφκυνθ διλωςθ, ότι διακζτει το ειδικό ςιμα λειτουργίασ το 
οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ.  
 

Η αξιολόγθςθ και θ επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ προςφοράσ κα γίνει 
από πενταμελι επιτροπι, αποτελοφμενθ από τθν Διευκφντρια του ςχολείου, δφο 
εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου, ζναν εκπρόςωπο του ςυλλόγου γονζων και 
κθδεμόνων του ςχολείου και ζναν εκπρόςωπο των μακθτϊν του ςχολείου.  

 

Το ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα για οποιαδιποτε επιπλζον γραπτι 
διευκρίνιςθ, κακϊσ και τθσ ακφρωςθσ τθσ επίςκεψθσ, λόγω μθ ςυμπλιρωςθσ 
του απαιτοφμενου αρικμοφ μακθτϊν ι άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ, χωρίσ 
αποηθμίωςθ ςτο τουριςτικό γραφείο.  

 

       Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ  
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ  

κακ. κλ. ΠΕ03  
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