
 

 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτι-
κής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη» 

 

Το Γυμνάσιο Αιανής Κοζάνης διοργανώνει ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη, και καλεί με βάση 

την Εγκύκλιο  33120/ΓΔ4/2017 του ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-03-2017), τους ενδιαφερόμενους 

(ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία), που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, 

να υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη, 09/05/2017 και 

ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου Αιανής Κοζάνης.    

Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις: 

1. Προορισμός:  Θεσσαλονίκη  

2. Μεταφορικά μέσα: Οδική μετακίνηση με λεωφορείο. 

3. Αριθμός συμμετεχόντων: 61 μαθητές και 5 συνοδοί  

4. Ημερομηνία επίσκεψης και ώρες αναχώρησης-επιστροφής: Παρασκευή, 19/05/2017.  
Η αναχώρηση από το Σχολείο έχει προγραμματιστεί για τις 08:30 και η άφιξη πίσω στο 
Σχολείο για τις 19:30. 

5. Το πρακτορείο πρέπει να διαθέτει έμπειρους οδηγούς και τα λεωφορεία να πληρούν τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δελτίο καταλληλό-
τητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ), να είναι δε στην αποκλειστική διάθεση του Σχο-
λείου καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής. 

6. Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών και να 
παραδοθεί συμβόλαιο αστικής ευθύνης του Τουριστικού Γραφείου 

7. Να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατή-
σεων και του ΦΠΑ) 

8. Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη 
δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
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9. Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρε-
θούν, από την επιτροπή που θα συσταθεί με βάση την Εγκύκλιο 33120/ΓΔ4/2017, 
την Τρίτη, 09/05/2017 και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου Αια-
νής Κοζάνης 

10. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση όπως 
και το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου α-
ριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού Γραφεί-
ου. 
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Μιχάλης Παππάς 
ΠΕ02 Φιλόλογος 


