
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ 

 ΚΟΖΑΝΗΣ 
----- 

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ 

----- 
Tαχ. Δ/νςθ: Μακρυγιάννθ  24 
Τ.Κ. – Ρόλθ: Κοηάνθ   50132 
Τθλζφωνο:     2461022653 
Fax:2461039172 
E-mail:mail@3lyk-kozan.koz.sch.gr 

 Κοηάνθ : 19-12-2017 
Αρ. Πρωτ.:  
 
 
 
ΠΡΟ: Διεφκυνςθ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Ν. 

Κοηάνθσ  
 
Κοιν.: Σαξιδιωτικά – Σουριςτικά γραφεία 
 

 
 
 

Θζμα:  Πρόςκλθςθ  εκδιλωςθσ  ενδιαφζροντοσ  ταξιδιωτικών  γραφείων  για  απλι 
μεταφορά  μακθτών του Λυκείου ςτθν Ιεριςςό  Χαλκιδικισ 26/4/2018 

και  επιςτροφι 20/4/2018 ςτθν Κοηάνθ από τθν  
Ουρανοφπολθ τθσ Χαλκιδικισ  

Το 3ο ΓΕ.Λ. Κοηάνθσ διοργανϊνει εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο Άγιο Προσ ςτθν  , με 
βάςθ τθν Εγκφκλιο 33120/ΓΔ4/6 Μαρτίου 2017/ΦΕΚ 681,τ.Βϋ, και καλεί τουσ 
ενδιαφερόμενουσ(ταξιδιωτικά και τουριςτικά γραφεία), που επικυμοφν να 
ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ.Η 
προςφορά κατατίκεται ςτο Σχολείο.   

 

1 
ΧΟΛΕΙΟ 3ο ΓΕΛ Κοηάνθσ 
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1. ΡΟΟΙΣΜΟΣ 

2. ΗΜ/ΝΙΑΑΝΑΧΩΗΣΗΣ  

3. ΕΡΙΣΤΟΦΗ 

 

ΙΕΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

      27/4/2018  απο Κοηάνθ 

 

     29/4/2018 απο Ουρανοφπολθ 
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ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΟΣ 
ΑΙΘΜ.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
(μακθτζσ / κακθγθτζσ) 

Μακθτζσ :35 
υνοδοί κακθγθτζσ: 6 
ΤΝΟΛΟ: 41 
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1. ΜΕΤΑ
ΦΟΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α 

2. ΡΟΣΘ
ΕΤΕΣΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

  

Μετάβαςθ: Οδικϊσ Κοηάνθ – Ιεριςςό Χαλκιδικισ. 

Επιςτροφι:Οδικϊσ Ουρανοφπολθ Χαλκιδικισ - 
Κοηάνθ.  

Το λεωφορείο πρζπει να είναι πολυτελζσ και 
κλιματιηόμενο και να πλθρεί τισ απαραίτθτεσ 
προδιαγραφζσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία 
(Δελτίο καταλλθλότθτασ, ΚΤΕΟ, ηϊνεσ αςφαλείασ, 
ζμπειροι οδθγοί κ.τ.λ.). Το λεωφορείο να είναι ςτθν 
αποκλειςτικι διάκεςι μασ . 
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ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ 
(πρόγραμμα, 
παρακολοφκθςθ 
εκδθλϊςεων, επίςκεψθ 
χϊρων, γεφματα, κτλ.) 

 
ΠΕΜΠΣΗ 26/7/2018 
Αναχϊρθςθ από τθν Κοηάνθ οδικϊσ  τισ πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ 
Άφιξθ ςτθν Ιεριςςό με τισ απαραίτθτεσ ςτάςεισ το αργότερο 7¨30 
π.μ. 
ΚΤΡΙΑΚΗ 29/4/2018 
Αναχϊρθςθ το μεςθμζρι 14¨00 από Ουρανοφπολθ για Κοηάνθ με 
ςτάςθ για φαγθτό ςτθν Ιεριςςό ι Σταυρό ,επιςτροφι ςτθν Κοηάνθ  
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ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΗΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΕΥΘΥΝΗΣΔΙΟΓΑΝΩΤΗ ΝΑΙ 
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ΡΟΣΘΕΤΗ ΡΟΑΙΕΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΗ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΗϋΑΣΘΕΝΕΙΑΣ* 

ΝΑΙ με πρόβλεψθ επιςτροφισ χρθμάτων για λόγουσ ανωτζρασ 
βίασ ιαιφνίδιασ αςκζνειασ 
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ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

ΟΓΑΝΩΜΕΝΟΥΤΑΞΙΔΙΟΥ 
(ςυμπερ. ΦΡΑ) 

 
ΝΑΙ 
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ΕΡΙΒΑΥΝΣΗ ΑΝΑ 
ΜΑΘΗΤΗ (ςυμπεριλ. ΦΡΑ) 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ 
ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

Δευτζρα 15 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:45 π.μ., ςτο 
γραφείο του Διευκυντι του 3ου ΓΕΛ Κοηάνθσ. 
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ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
ΡΟΦΟΩΝ 

Δευτζρα 15 Ιανουαρίου 2018  και ώρα 11:00 π.μ., ςτο 
γραφείο του Διευκυντι του 3ου ΓΕΛ Κοηάνθσ. 

 
Για  τθν  αξιολόγθςθ  των  λεωφορείων  κα  λθφκεί  υπόψθ  και  θ  θλικία  τουσ βάςει  τθσ  πρϊτθσ 
κυκλοφορίασ τουσ, όπωσ αυτι αναγράφεται ςτθν άδεια κυκλοφορίασ του εκάςτοτε λεωφορείου.  
Μαηί με τθν προςφορά, κάκε τουριςτικό γραφείο κα πρζπει να κατακζςει : 
α) υπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ που βρίςκεται ςε ιςχφ και ςυμβόλαιο αςτικισ 
ευκφνθσ του τουριςτικοφ γραφείου 
Οι εκδρομείσ δεν κα ςυμμετζχουν ςε διόδια και λοιποφσ φόρουσ οφτε κα επιβαρυνκοφν από διαφορζσ που 
κα προκφψουν ςτο μζλλον . 
Ο διαγωνιςμόσ είναι μειοδοτικόσ με ποιοτικά κριτιρια, ςυνεπϊσ κα ςυνυπολογιςτοφν τόςο θ τιμι,όςο 
και θ ποιότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν. 
Η κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα γίνει μετά από ομόφωνθ απόφαςθ του Διευκυντι του 3ου ΓΕ.Λ. 
Κοηάνθσ,  των ςυνοδϊν κακθγθτϊν και του εκπροςϊπου των Γονζων και Κθδεμόνων.  
Οποιαδιποτε μθ εκτελεςτζα υποχρζωςθ από το τουριςτικό γραφείο κα παρακρατθκεί από το ποςό τθσ 
εξόφλθςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκδρομισ. 
Το  Σχολείο  διατθρεί  το  δικαίωμα  τθσ  ακφρωςθσ  τθσ  εκδρομισ,  λόγω  μθ  ςυμπλιρωςθσ  του  
απαιτοφμενου  αρικμοφ  μακθτϊν  ι  άλλθσ  ςοβαρισ  αιτίασ,  χωρίσ  αποηθμίωςθ  ςτο  Τουριςτικό  
Γραφείο.  
Για περαιτζρω πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με τον κ. 
Σκετόπουλο Κων/νο ςτο  τθλζφωνο  του  ςχολείου 2461022653  κιν 6947605409 και  ςτο  email  του  
ςχολείου: mail@3lyk-kozan.koz.sch.gr 

 
 Ο Διευκυντισ 

 
 

                         Αποςτόλου Χαράλαμποσ 
 
 
 

mailto:mail@3lyk-kozan.koz.sch.gr


 
 
 
 
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Το τουριςτικό γραφείο  
Επωνυμία  : ……………………………………………………………………………………………………… 
Διεφκυνςθ.: …………………………………………………………………………………………………….. 
τοιχεία επικοινωνίασ:………………………………………………………………………………………. 
 
προςφζρει τα παρακάτω για τθν οργάνωςθ τθσ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ: 
 
Μεταφορά μακθτών – κακθγθτών (41 ςυνολο) του 3ου ΓΕΛ Κοηάνθσ από Κοηάνθ ςτθν Ιεριςςό 
Χαλκιδικισ:  
Μεταφορά μακθτών – κακθγθτών (41 ςυνολο) του 3ου ΓΕΛ Κοηάνθσ από Ουρανοφπολθ Χαλκιδικισ ςτθν 
Κοηάνθ: 
Αναχώρθςθ από Κοηάνθ οδικώσ για  Ιεριςςό: _____________________  (θμ/νία και ώρα) 
 
Επιςτροφι από Ιεριςςό οδικώσ  για Κοηάνθ: __________________ (θμ/νία και ώρα)  
 
υνολικό κόςτοσ εκδρομισ (με ΦΠΑ)  
 
Επιπλζον προςφορζσ από το Σουριςτικό Γραφείο:  

 
 

 
              

       Για το τουριςτικό γραφείο 
        Σφραγίδα και υπογραφι υπευκφνου  

 


