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Θέμα :   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

  

Το Γυµνάσιο Λευκοπηγής στα πλαίσια διδακτικών επισκέψεων, καλεί τους ενδιαφερόµενους 

(ταξιδιωτικά – τουριστικά γραφεία), που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να 

υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στο γραφείο του Δευθυντή µέχρι την 

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:30 π.µ. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του 

Διευθυντή την ίδια µέρα στις 12:15 μ.µ. παρουσία όλων των ενδιαφεροµένων. 

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

1. Προορισµός:  Αιανή – Μικρόβαλτο (Μπουχάρια)– Σέρβια (Κάστρα)– Ναυτικός Όμιλος 

Κοζάνης.  

2. Προτεινόµενη ηµεροµηνία:  30 Μαρτίου.  

3. Συνολικά άτοµα:   55 µαθητές και 5 συνοδοί.  

4. Την προσφερθείσα συνολική τιµή κατ’ άτοµο (συµπεριλαµβανοµένων όλων των τυχόν 

κρατήσεων και του Φ.Π.Α.).  

5. Ο διαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός µε ποιοτικά κριτήρια επιλογής.  

6. Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συµφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταµελή 

επιτροπή, αποτελούµενη από τον Διευθυντή του σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο 

των γονέων – κηδεµόνων και µαθητών.  

7. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωµα της ακύρωσης της εκδροµής, λόγω µη συµπλήρωσης του 

απαιτούµενου αριθµού µαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζηµίωση στο Τουριστικό 

Γραφείο. 

Για τη µεταφορά των µαθητών και των συνοδών καθηγητών τους απαιτείται: 

Ένα λεωφορείο κλιµατιζόµενο µε όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας (ΚΤΕΟ,  δελτίο 

καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κτλ), το οποίο θα διατεθεί για όσο χρονικό διάστηµα 

απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της επίσκεψης.

Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Πρόσθετη ασφάλιση για κάλυψη εξόδων σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας. 

Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη ειδικού σήµατος λειτουργίας σε ισχύ.   

    

Η Διευθύντρια 

  

 Φέσου Ιωάννα 

 


