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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο 

υλοποίησης διδακτικής επίσκεψης  στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή  στη Θεσσαλονίκη. 

και καλούν με βάση τις υπουργικές αποφάσεις 12987/Γ2/2-12-2011 και 220647/Δ2/28-12-2016 τους 

ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία 

επιλογής, να υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 

28/4/2017 και ώρα 13:30 στο γραφείο της  Δ/ντριας  του  Γυμνασίου  Σιάτιστας . 

Οι προσφορές των Τουριστικών Γραφείων θα γίνουν με τα πιο κάτω στοιχεία και απαιτήσεις: 

1) Προορισμός : Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή-Εμπορικό κέντρο ΚΟΣΜΟΣ και επιστροφή στη Σιάτιστα 

2) Ημερομηνία : Πέμπτη 4/5/2017 

3) Συνολικά Άτομα : 30 μαθητές, 1 αρχηγός εκδρομής και 2 συνοδοί καθηγητές 

4) Χρονική διάρκεια εκδρομής : Αναχώρηση 4/5/2017 και ώρα 8:30 π.μ. με επιστροφή αυθημερόν και 

ώρα 16:00. 

4) Την προσφερθείσα συνολική (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και του Φ.Π.Α.) τιμή 

κατ΄ άτομο. 

5) Ο Διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής. 

6) Η κατακύρωση θα γίνει μετά από απόφαση της επιτροπής του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 

129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α αποτελούμενη από τη Διευθύντρια του Γυμνασίου, δύο συνοδούς υπεύθυνους 

καθηγητές, εκπρόσωπο του Συλλόγου των γονέων και κηδεμόνων και εκπροσώπων των μαθητικών 

κοινοτήτων. 

Στην ανωτέρω προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα κάτωθι : 

1. Πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία , που θα πληρούν τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας  

( δελτίο καταλληλότητας , ΚΤΕΟ , ζώνες ασφαλείας κτλ ). Τα λεωφορεία  θα πρέπει να είναι στην 

αποκλειστική διάθεση μας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής. 

2. Δωρεάν κάλυψη των συνοδών – καθηγητών. 

 



3. Παράδοση συμβολαίου αστικής ευθύνης τουριστικού γραφείου στην προσφορά. 

4. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με την εκδρομή από τα 

τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 

5. 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 του Τουριστικού Γραφείου 

Τρόπος πληρωμής 

Προκαταβολή : 50% επί της συνολικής αξίας της εκδρομής στις 3/5/2017 

 Εξόφληση : την επόμενη ημέρα της πραγματοποίησης της εκδρομής. Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα 

υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το ποσό εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση 

εκδρομής. 

 

           Η Διευθύντρια 

 

 

    

        Κατσίκα Ναούμα 
 

 

 

 


