
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 ΚΟΖΑΝΗΣ 

----- 

3
ο 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 
----- 

Tαχ. Δ/νση: Μακρυγιάννη  24 

Τ.Κ. – Πόλη: Κοζάνη   50100 

Τηλέφωνο:      2461022653 

Fax:2461039172 

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

 

 

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση  

διδακτικής επίσκεψης

Το 3
ο
 ΓΕ.Λ. Κοζάνης διοργαν

στη Θεσσαλονίκη, με βάση την Εγκύκλιο 33120/ΓΔ4/6 Μαρτίου 2017/ΦΕΚ 

681,τ.Β΄, και καλεί τους ενδιαφερόμενους (

γραφεία), που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να 

υποβάλουν την προσφορά τους.

Η προσφορά κατατίθεται 
 

 

1 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

2 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ   - 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ 

 

3 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
(μαθητές / καθηγητές) 

4 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(πρόγραμμα, 
παρακολούθηση 
εκδηλώσεων, επίσκεψη 
χώρων, γεύματα, κτλ.) 

 

6 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 

 

 

 Κοζάνη :22/10/

Αρ. Πρωτ.:887 

 

ΠΡΟΣ: Δ/νση Β/θμιαςΕκπ/σης Ν. Κοζάνης

Κοιν.: Ταξιδιωτικά 

 

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση  

διδακτικής επίσκεψηςτων μαθητών της Β’Λυκείου στη Θεσσαλονίκη

 

ΓΕ.Λ. Κοζάνης διοργανώνει εκπαιδευτική επίσκεψη της Β

, με βάση την Εγκύκλιο 33120/ΓΔ4/6 Μαρτίου 2017/ΦΕΚ 

681,τ.Β΄, και καλεί τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά και τουριστικά

), που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να 

υποβάλουν την προσφορά τους. 

Η προσφορά κατατίθεται στο Σχολείο.  

3
ο
 ΓΕ.Λ. Κοζάνης 

Θεσσαλονίκη 

Ημερομηνία:29/10/2018 

Ώρα αναχώρησης: 7:30 

Ώρα επιστροφής: 16:00 

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
125 (± 5) μαθητές 

8συνοδοί καθηγητές  

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α - Πολυτελήκλιματιζόμενα λεωφορείατα 
θα είναι στη διάθεση των εκδρομέων καθ’ 
όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
Αναχώρηση από Κοζάνη:29/10/2018 και ώρα
Επίσκεψη το Γερμανικό Ινστιτούτο  και στο Μέγαρο 

Μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Ελεύθερος χρόνος . 

 

Επιστροφή στην Κοζάνη :16:00 στον χώρο του σχολείου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΟΧΙ 

/2018 

 

ΠΡΟΣ: Δ/νση Β/θμιαςΕκπ/σης Ν. Κοζάνης 

Κοιν.: Ταξιδιωτικά – Τουριστικά Γραφεία 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση   

στη Θεσσαλονίκη 

ώνει εκπαιδευτική επίσκεψη της Β΄Λυκείου 

, με βάση την Εγκύκλιο 33120/ΓΔ4/6 Μαρτίου 2017/ΦΕΚ 

και τουριστικά 

), που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να 

ατα οποία 
θα είναι στη διάθεση των εκδρομέων καθ’ 

και ώρα 7:30π.μ. 
το Γερμανικό Ινστιτούτο  και στο Μέγαρο 

θερος χρόνος .  

στον χώρο του σχολείου 



ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 
(μόνο εάν πρόκειται για 
πολυήμερη εκδρομή) 

7 
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

ΝΑΙ, με πρόβλεψη επιστροφής χρημάτων για λόγους 
ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας. 

 

8 
ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
(συμπερ. ΦΠΑ) 

 
ΝΑΙ 

9 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ 
ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ 

10 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Τετάρτη 24/10/2018 

Ώρα: 11:00 

11 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Τετάρτη 24/10/2018 

Ώρα: 11:00 

 

 Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση 

ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας που βρίσκεται σε ισχύ και συμβόλαιο αστικής ευθύνης του 

τουριστικού γραφείου. 

 Το Γραφείο θα εκδώσει αποδείξεις για φορολογική χρήση στον κάθε μαθητή. 

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια, συνεπώς θα συνυπολογιστούν 

τόσο η τιμή, όσο και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.Το σχολείο θα  επιλέξει την 

προσφορά που θα εγγυάται την καλύτερη και ασφαλέστερη μετακίνηση των μαθητών και θα 

είναι προσιτή στην τιμή. Στο πλαίσιο αυτό θα ληφθεί υπόψη και η παλαιότητα των λεωφορείων 

που θα διατεθούν για τη μετακίνηση. Για τον λόγο αυτό να μας αναφέρετε τον χρόνο πρώτης 

κυκλοφορίας, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του.  

Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση και το 

δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού 

μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού Γραφείου.  

 Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει μετά από ομόφωνη απόφαση του Διευθυντή 

του 3
ου

 ΓΕΛ Κοζάνης, των συνοδών καθηγητών και του εκπροσώπου των γονέων και 

κηδεμόνων. 

 Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επικοινωνούν με τονκ.  Βλάχου Αθηνά, στο  τηλέφωνο  του  σχολείου 2461022653  και  στο  

email  του  σχολείου: mail@3lyk-kozan.koz.sch.gr  

 

 

   

Ο Διευθυντής   

 

 

 

   Κεχαγιάς Χρήστος 

 

 

 


