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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ

  ΠΡΟΣ : Δ/νση Β'θμιας Εκπ/σης Ν. Κοζάνης       

                 

Ταχ. Δ/νση : Λιβαδερό

Ταχ. Κώδ. : 50500

Πληροφορίες : Κατσιγιάννης Κωνσταντίνος

Τηλέφωνο : 24640-41270

Email  : mail@gym-livad.koz.sch.gr

ΘΕΜΑ        : « Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Προσφορές εκδρομής 

Σας γνωρίζουμε ότι η Β΄ & Γ΄ τάξη του Γυμνασίου Λιβαδερού και του 

Γυμνασιακού Παραρτήματος Τρανοβάλτου, πρόκειται να πραγματοποιήσει 

εκπαιδευτική εκδρομή στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος στην Κρήτη από τις 

03/05/2017 έως 07/05/2017. 

Στην εκπαιδευτική εκδρομή θα συμμετέχουν :

 3 συνοδοί καθηγητές (σε μονόκλινα δωμάτια)

 37  μαθητές (σε τρίκλινα δωμάτια)

Καλούνται τα ταξιδιωτικά γραφεία που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την 

διοργάνωση της εκπαιδευτικής εκδρομής, να καταθέσουν κλειστές προσφορές στο 

γραφείο του Διευθυντή μέχρι την Τρίτη 07/03/2017 και ώρα 10:00 π.μ. όπου θα 

αναφέρονται :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

-----------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

------



1. Η κατηγορία του καταλύματος και οι προσφερόμενες παροχές για 2 

διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* ή 4* με πρωινό.

2. Η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης.

3. Πρόσθετη ασφάλιση για την κάλυψη εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος 

ή ασθένειας.

4. Η συνολική τιμή της εκδρομής.

5. Η τελική επιβάρυνση ανά μαθητή.

6. 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.

7. Με την προσφορά κατατίθεται απαραίτητα από το ταξιδιωτικό γραφείο 

και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο 

βρίσκεται σε ισχύ.

8. Οι προσφορές θα ανοιχτούν από την επιτροπή που θα συσταθεί με βάση 

την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011, την Τρίτη 07/03/2017 και ώρα 10:00 π.μ. 

στο γραφείο του Δ/ντή του  Γυμνασίου.

Η παρούσα προκήρυξη  αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκ/σης 

Κοζάνης σύμφωνα με την ΥΑ 129287/Γ2/10/11/2011

Ο 

   Διευθυντής

                                                                                                                         Κατσιγιάννης  Κων/νος
                                                                                               Φιλόλογος


