
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ          ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

…….. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

 Π.E & Δ.E  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

…….. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΠΕΡΔΙΚΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Περδίκκας 02/04/2015 

Αριμ.  Πρωτ 50 

  

ΠΡΟΣ:  

Ταξιδιωτικά – Τουριστικά Πρακτορεία 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

Διεύθυνση δ/θμιας εκπ/σης Κοζάνης 

 
 

Ταχ. ∆/σνη : Περδίκκας 

Ταχ Κωδ.  : 50200 

ΤΗΛ. Σχολείου : (+30) – 24630 – 77432 

FAX Σχολείου : (+30) – 24630 – 77432 

URL Σχολείου : http://gym-perdik.koz.sch.gr 

EMAIL Σχολείου : mail@gym-perdik.koz.sch.gr 
Πληροφορίες   : Παππάς Γεώργιος 
 
 
 

  

 

 
Ο ∆ιευθυντής του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡ∆ΙΚΚΑ ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος µεταξύ φυσικών και 

νοµικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για 

τη διοργάνωση Ηµερήσιας Εκπαιδευτικής εκδροµής 

Συγκεκριµένα: 

� Η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί 30/04/2015 ηµέρα Πέµπτη 

� Το πρόγραµµα της εκδροµής θα περιλαµβάνει:  
Μετάβαση στην Θεσσαλονίκη  και Επιστροφή στον Περδίκκα. 

� Επίσκεψη και ξενάγηση στο Αρχαιολογικό µουσείο και στο Λευκό Πύργο 

� Επίσκεψη στο Πλανητάριο   

� Επίσκεψη και φαγητό στο εµπορικό κέντρο «κόσµος» . 

� Ο πιθανός αριθµός των συµµετεχόντων θα είναι 45 µαθητές και 03 συνοδοί καθηγητές. 

� Ώρες αναχώρησης-επιστροφής: Η αναχώρηση από το Σχολείο έχει προγραµµατιστεί για 
τις 8:00πµ και η επιστροφή πίσω στο Σχολείο για τις 8:00µµ 
 

Η προσφορά θα πρέπει  να εξασφαλίζει τα παρακάτω:  

� Μετακίνηση µε πολυτελή και κλιµατιζόµενα λεωφορεία, που θα πληρούν όλες τις 
απαιτούµενες προδιαγραφές σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, τα οποία θα είναι στην 
αποκλειστική διάθεση του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της µετακίνησης χωρίς περιορισµούς 
χιλιοµέτρων ή ωραρίου (πέραν των όσων προβλέπει ο νόµος) και µε έµπειρο, επαγγελµατία 
οδηγό. 

 
�  Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 
Στην προσφορά να αναφέρεται: 

� Η τελική συνολική τιµή (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 
� Η συνολική τιµή ανά άτοµο. 

 
Μαζί µε την προσφορά να κατατεθούν: 

�  Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου αστικής ευθύνης του πρακτορείου. 

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ηµερήσια Εκπαιδευτική Εκδροµή στην 
Θεσσαλονίκη» 



� Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε 
ισχύ. 

� Κριτήριο για την ανάθεση της εκδροµής δεν είναι µόνο η οικονοµικότερη προσφορά, αλλά και 
η εν γένει ποιότητα όσων προσφέρονται. 

� 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. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους µέχρι την 21/04/2015 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 11:00 στο γραφείο του ∆/ντή του Γυµνασίου Περδίκκα στον Περδίκκα Εορδαίας Ν. 
Κοζάνης 50200 
Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων ενδιαφεροµένων επιθυµούν να παρευρεθούν, από την 
επιτροπή που έχει συσταθεί µε βάση την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011, πράξη 7η/2-04-2015, την Τρίτη, 
21/04/2015, και ώρα 11:30π.µ. στο γραφείο του ∆/ντή του  Γυµνασίου Περδίκκα 
 

.  

 

 
 
 
 

  Ο ∆ιευθυντής του σχολείου   

   
 

Παππάς Γεώργιος 


