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ΠΡΟ: Γιεύθςνζη Β/θμιαρ Δκπ/ζηρ Ν. 

Κοζάνηρ  

 

Κοιν.: Σαξιδιωηικά – Σοςπιζηικά γπαθεία 

 

 

 

 

Θέμα:  Ππόζκληζη  εκδήλωζηρ  ενδιαθέπονηορ  ηαξιδιωηικών  γπαθείων  για  απλή 

μεηαθοπά  μαθηηών ηος Λςκείος ζηην Ηεπιζζό  Υαλκιδικήρ 26/4/2018 

και  επιζηποθή 29/4/2018 ζηην Κοζάνη από ηην  

Οςπανούπολη ηηρ Υαλκιδικήρ  

Σν 3
ν
 ΓΔ.Λ. Κνδάλεο δηνξγαλώλεη εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην Άγην Όξνο από ηιρ 

26/4/2018 έωρ 29/4/2018, κε βάζε ηελ Δγθύθιην 33120/ΓΓ4/6 Μαξηίνπ 2017/ΦΔΚ 
681,η.Β΄, θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (ηαμηδησηηθά θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία), πνπ 
επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά 
ηνπο μόνο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ καζεηώλ: Μεηάβαζε από Κνδάλε πξνο Ηεξηζζό  θαη 
επηζηξνθή από Οπξαλνύπνιε πξνο Κνδάλε. Γελ απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ 
κεηαθνξηθνύ κέζνπ (ιεσθνξείνπ) θαηά ηελ ππόινηπε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο.  Ζ 
πξνζθνξά θαηαηίζεηαη ζην ρνιείν.   
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ΥΟΛΔΗΟ 3

ο
 ΓΔΛ Κοζάνηρ 
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1. ΠΡΟΟΡΗΜΟ 

2. ΖΜ/ΝΗΑΑΝΑΥΧΡΖ
Ζ  

3. ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

 

ΗΔΡΗΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 

      26/4/2018  από Κνδάλε 

 

     29/4/2018 από Οπξαλνύπνιε 
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ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ 
ΑΡΗΘΜ. 
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 
(καζεηέο / θαζεγεηέο) 

Μαθηηέρ :35 

ςνοδοί καθηγηηέρ: 6 

ΤΝΟΛΟ: 41 
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1. ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟ/Α 
ΜΔΟ/Α 

2. ΠΡΟΘΔΣΔ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

  

Μεηάβαζε: Οδηθώο,  Κοζάνη – Ηεπιζζόρ Υαλκιδικήρ. 

Δπηζηξνθή: Οδηθώο, Οςπανούπολη Υαλκιδικήρ - 
Κοζάνη.  

Σν ιεσθνξείν πξέπεη λα είλαη πολςηελέρ και 
κλιμαηιζόμενο θαη λα πιεξνί ηηο απαξαίηεηεο 
πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 
(Γειηίν θαηαιιειόηεηαο, ΚΣΔΟ, δώλεο αζθαιείαο, 
έκπεηξνη νδεγνί θ.η.ι.).  



5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΠΔΜΠΣΖ 26/4/2018 
Αλαρώξεζε από ηελ Κνδάλε νδηθώο  ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο. 

Άθημε ζηελ Ηεξηζζό κε ηηο απαξαίηεηεο ζηάζεηο ην αξγόηεξν 7:30 

π.κ. 

ΚΤΡΗΑΚΖ 29/4/2018 
Αλαρώξεζε ζηηο 14:00 από Οπξαλνύπνιε γηα Κνδάλε κε ζηάζε γηα 
θαγεηό ζηελ Ηεξηζζό ή ηαπξό.   
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ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖΑΦΑΛΗ
Ζ ΔΤΘΤΝΖΓΗΟΡΓΑΝΧΣΖ ΝΑΗ 
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ΠΡΟΘΔΣΖ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ 
ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΛΤΦΖ 
ΔΞΟΓΧΝ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 
ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ 
Ζ΄ΑΘΔΝΔΗΑ 

ΝΑΗ κε πξόβιεςε επηζηξνθήο ρξεκάησλ γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο 
ή αηθλίδηαο αζζέλεηαο 
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ΣΔΛΗΚΖ ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ  

ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΟΤ 
ΣΑΞΗΓΗΟΤ (ζπκπεξ. ΦΠΑ) 

 
ΝΑΗ 

9 
ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ ΑΝΑ 
ΜΑΘΖΣΖ (ζπκπεξηι. ΦΠΑ) 

- 
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ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ 
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γεςηέπα 22 Ηανοςαπίος 2018 και ώπα 10:45 ζηο γπαθείο 

ηος Γιεςθςνηή ηος 3
ος

 ΓΔΛ Κοζάνηρ. 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ 
ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γεςηέπα 22 Ηανοςαπίος 2018  και ώπα 10:45 ζηο γπαθείο 

ηος Γιεςθςνηή ηος 3
ος

 ΓΔΛ Κοζάνηρ. 

 

Γηα  ηελ  αμηνιόγεζε  ησλ  ιεσθνξείσλ  ζα  ιεθζεί  ππόςε  θαη  ε  ειηθία  ηνπο βάζεη  ηεο  πξώηεο 
θπθινθνξίαο ηνπο, όπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ εθάζηνηε ιεσθνξείνπ.  

Μαζί με ηην πποζθοπά, κάθε ηοςπιζηικό γπαθείο θα ππέπει να καηαθέζει : 

α) ππεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρύ θαη ζπκβόιαην αζηηθήο 
επζύλεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ 

Οη εθδξνκείο δελ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε δηόδηα θαη ινηπνύο θόξνπο νύηε ζα επηβαξπλζνύλ από δηαθνξέο πνπ ζα 
πξνθύςνπλ ζην κέιινλ . 

Ο δηαγσληζκόο είλαη μειοδοηικόρ με ποιοηικά κπιηήπια, ζπλεπώο ζα ζπλππνινγηζηνύλ ηόζν ε ηηκή, όζν 
θαη ε πνηόηεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ. 

Ζ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζα γίλεη κεηά από νκόθσλε απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 3νπ ΓΔ.Λ. 
Κνδάλεο,  ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ θαη ηνπ εθπξνζώπνπ ησλ Μαζεηηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ.  

Οπνηαδήπνηε κε εθηειεζηέα ππνρξέσζε από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα παξαθξαηεζεί από ην πνζό ηεο 
εμόθιεζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο. 

Σν  ρνιείν  δηαηεξεί  ην  δηθαίσκα  ηεο  αθύξσζεο  ηεο  εθδξνκήο,  ιόγσ  κε  ζπκπιήξσζεο  ηνπ  
απαηηνύκελνπ  αξηζκνύ  καζεηώλ  ή  άιιεο  ζνβαξήο  αηηίαο,  ρσξίο  απνδεκίσζε  ζην  Σνπξηζηηθό  
Γξαθείν.  
Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηνλ θ. 
θεηόπνπιν Κσλ/λν ζην  ηειέθσλν  ηνπ  ζρνιείνπ 2461022653,  θηλ 6947605409 θαη  ζην  email  ηνπ  
ζρνιείνπ: mail@3lyk-kozan.koz.sch.gr 

 

 Ο Γηεπζπληήο 

 

 

                         Απνζηόινπ Υαξάιακπνο 
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