
            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για πραγματοπούηςη ημερόςιασ 
εκπαιδευτικόσ  επύςκεψησ ςτη Θεςςαλονύκη  
 
Το 8o Γυμνϊςιο Κοζϊνησ διοργανώνει ημερόςια εκπαιδευτικό επύςκεψη ςτη 
Θεςςαλονύκη και καλεύ, με βϊςη την Εγκύκλιο 129287/Γ2/10-11-2011, τουσ 
ενδιαφερόμενουσ (ταξιδιωτικϊ και τουριςτικϊ γραφεύα), που επιθυμούν να 
ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα επιλογόσ, να υποβϊλλουν την προςφορϊ τουσ ςε 
ςφραγιςμϋνο φϊκελο μϋχρι τη Τρύτη 7/3/2013 και ώρα 11.00 π. μ. ςτο γραφεύο τησ 
Διευθύντριασ του ςχολεύου. Στην προςφορϊ θα πρϋπει να αναφϋρεται η τελικό 
ςυνολικό τιμό (ςυμπεριλαμβανομϋνου του Φ.Π.Α). Οι προςφορϋσ θα ανοιχτούν, 
παρουςύα όςων ενδιαφερομϋνων επιθυμούν να παρευρεθούν, από την επιτροπό που 
θα ςυςταθεύ, την ύδια μϋρα ςτισ 11:15 π. μ. ςτο γραφεύο τησ Διευθύντριασ. 
 
Οι προςφορϋσ θα πρϋπει να γύνουν ςύμφωνα με τα παρακϊτω κριτόρια: 
 
1. Ημερομηνύα επύςκεψησ: Παραςκευό 31 Μαρτύου 2017 
 
2. Προοριςμόσ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
 
3. Σύνολο μαθητών: τριϊντα (34) και  
 
4. Συνοδού καθηγητϋσ: τρεισ (3) 
 
5. Μετακινόςεισ: Κοζϊνη-Θεςςαλονύκη -Κοζϊνη: οδικώσ  
 
6. Ώρεσ αναχώρηςησ-επιςτροφόσ : Η αναχώρηςη από το χώρο του ςχολεύου ϋχει 
προγραμματιςτεύ για τισ 8.00 π. μ. και η ϊφιξη ςτο χώρο του ςχολεύου για τισ  8.00 μ. μ. 
 
Μαζύ με την προςφορϊ να κατατεθεύ:  
 
 Υπεύθυνη δόλωςη ότι το πρακτορεύο διαθϋτει ειδικό ςόμα λειτουργύασ του Ε. Ο. 

Τ., το οπούο βρύςκεται ςε ιςχύ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΒΑΘΜΙΑ & Δ /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Δ/ΝΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΚΟΖΑΝΗ 
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Κοηάνθ, 1-3-2017 

Αρ. Πρωτ.: 105 

ΠΡΟ: 
Σαξιδιωηικά-Σοςπιζηικά Ππακηοπεία 
KOIN: 
Δεςηεποβάθμια Εκπαίδεςζη Ν. 

Κοζάνηρ 



 Αντύγραφο τησ ϊδειασ κυκλοφορύασ και των εγγρϊφων καταλληλότητασ του 
λεωφορεύου, με το οπούο θα γύνει η μετακύνηςη.  

 Θεωρημϋνο αντύγραφο τησ ϊδειασ οδόγηςησ του οδηγού, που θα οδηγεύ το 
λεωφορεύο  

 Αςφϊλεια ιατροφαρμακευτικόσ περύθαλψησ μαθητών και ςυνοδών 
εκπαιδευτικών ςε περύπτωςη ατυχόματοσ ό αςθϋνειασ 

 Αντύγραφο ςυμβολαύου αςτικόσ ευθύνησ του τουριςτικού πρακτορεύου 

 
Αξιολογικϋσ παρϊμετροι για την ανϊθεςη τησ εκδρομόσ:  
 
 Κόςτοσ εκδρομόσ  

 Ο διαγωνιςμόσ θα εύναι μειοδοτικόσ και η κατακύρωςό του θα γύνει από την 
επιτροπό που θα ςυςτόςει η Διευθύντρια  

 Οποιαδόποτε μη εκτελεςτϋα υποχρϋωςη από το τουριςτικό γραφεύο θα 
παρακρατηθεύ από το ποςό τησ εξόφληςησ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ εκδρομόσ 

 Το ςχολεύο διατηρεύ το δικαύωμα τησ ακύρωςησ τησ εκδρομόσ, λόγω μη 
ςυμπλόρωςησ του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ό ϊλλησ ςοβαρόσ αιτύασ, 
χωρύσ αποζημύωςη ςτο Τουριςτικό Γραφεύο.  

 Το λεωφορεύο να εύναι ςτη διϊθεςη του ςχολεύου ςε όλη τη διϊρκεια τησ 
εκδρομόσ 

 

 

 

 

Η Διευθύντρια 

 

Δρ Ελϋνη Γερούςη 

Φιλόλογοσ 


