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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ : ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 

Πεντάβρυσος  31 -10 -2019 

Αρ. Πρωτ.215 

Tαχ. Δ/νση : Επαρ.Οδ. Καστοριάς-Ομορφοκκλησιάς 17  ΠΡΟΣ 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

(Mέσω της ιστοσελίδας της ΔΔΕ Κα-
στοριάς) 
 

Ταχ. Κώδ. : 52200  

Τηλέφωνο : 24670 97015  

Fax : 24670 97015  

Email :        mail@gym-pentavr.kas.sch.gr 
Πληροφορίες :    Αλέξανδρος Χ΄΄Ιωαννίδης 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

    εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ εκπαιδευτική επί-

σκεψη  του  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος στο Κέντρο Επιστήμης και 
στο Μουσείο Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης (Πλανητάριο Νoesis).  
(Με βάση Το  Άρθρο 3 παρ. 2 της αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ  681 Β΄/06-03-

2017«Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

εντός και εκτός της χώρας 

 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Τόπος μετακίνησης : Κέντρο Επιστήμης και στο Μουσείο Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης (Πλανητάριο 
Νoesis).  

 

Ημερομηνίας αναχώρησης ΠΕΜΠΤΗ  28-11-2019  Ώρα αναχώρησης : 08:00΄ π.μ από το Γυμνάσιο. 

       Ημερομηνίας επιστροφής ΠΕΜΠΤΗ  28-11-2019    Ώρα Aαναχώρησης  : 6:00 μ.μ  από Θε/νίκη 

Άφιξη στην Πεντάβρυσο     στις 9:00μμ. 

Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών       29     Τάξεις :  Α: 1   Β:14      Γ:14 

Πλήθος συμμετεχόντων συνοδών εκπαιδευτικών 3 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Αναχώρηση από  το Γυμνάσιο Πενταβρύσου Πέμπτη στις  28-11-2019    8.00’ πμ. 

15λεπτη στάση στο ΣΕΑ Πλατάνου. 

Άφιξη στο Πλανητάριο Νoesis   11.30 π.μ 

Παρακολούθηση του προγράμματος  12-15.15’ μ.μ 

Φαγητό  στο εμπορικό κέντρο ΚΟΣΜΟΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ :6.0 0’ μ.μ 
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15λεπτη στάση στο ΣΕΑ Πλατάνου. 

Άφιξη στην Πεντάβρυσο    ΠΕΜΠΤΗ στις 9:00μμ. 

 

 

 

 

Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1.Την κάλυψη του κόστους των συνοδών εκπαιδευτικών με δωρεάν συμμετοχή αυτών. 

2. Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή 

3. Πρόσθετη  ασφάλιση, σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας  

4.Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση στις ορισθείσες ημε-

ρομηνίες λόγω ανώτερης βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργίες, εκλογές κ.τ.λ. ) με αλλαγή η-

μερομηνιών  ή με επιστροφή χρημάτων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το σχολείο. 

5.Τo Λεωφορείo που θα διατεθεί για τις μετακινήσεις να διαθέτει όλες τις  προβλεπόμενες από την 

κείμενη Ελληνική νομοθεσία προδιαγραφές, (έγγραφα καταλληλότητας του οχήματος, επαγγελματι-

κή άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, ζώνες ,πλήρως κλιματιζόμενο κ.τ.λ.) καθώς και 

τις προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειρο οδηγό κ.λ.π.). 

6.Για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται το συνολικό κόστος της μετακίνησης, καθώς και το κό-

στος ανά μαθητή στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και ο (ΦΠΑ. ). 

 7.Μετά  την αποσφράγιση των προσφορών και την αξιολόγηση τους από τον Σύλλογο διδασκόντων 

του Σχολείου το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση εφόσον δεν 

συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών. 

8.Το λεωφορείο στη διάθεση μαθητών και συνοδών για όλες τις μετακινήσεις του διημέρου 

9. Στη σύμβαση να αναφέρεται η έκδοση  ατομικής απόδειξης για κάθε μαθητή 

εφόσον ζητηθεί. 

Οι  προσφορές που θα έχουμε θα αξιολογηθούν από  τον Σύλλογο διδασκόντων όπως προβλέπεται 

από το νόμο. 
Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα 

λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα ανα-

φέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

 
Το Τουριστικό –Ταξιδιωτικό Γραφείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί τηλεφωνικώς.   
 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, που 

εδρεύει στην Πεντάβρυσο:  Δ/ΝΣΗ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΚ:52200 το αργότερο μέχρι την 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 -11-2019 και ώρα 12.00 μμ.  

Ο Διευθυντής του σχολείου 

 

 

Χατζηιωαννίδης Αλέξανδρος 
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