
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 
 ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

  ΔΙΕΤΘΤΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 
 ΚΟΖΑΝΗ 

----- 

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ 
----- 

Tαχ. Δ/νςθ: Μακρυγιάννθ  24 
Σ.Κ. – Πόλθ: Κοηάνθ   50100 
Σθλζφωνο:        2461022653 
Fax:                     2461039172 
E-mail: mail@3lyk-kozan.koz.sch.gr 

 Κοηάνθ : 17/10/2019 
Αρ. Πρωτ.: 811 
 
ΠΡΟ: Δ/νςθ Β/κμιασΕκπ/ςθσ Ν. Κοηάνθσ 
Κοιν.: Σαξιδιωτικά – Σουριςτικά Γραφεία 
 

 
 
 
 

 
 

ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για πραγματοποίθςθ   

διδακτικισ επίςκεψθσ των μακθτϊν τθσ Β’ Λυκείου ςε Μετζωρα- Καλαμπάκα 

 

Σο 3ο ΓΕ.Λ. Κοηάνθσ διοργανϊνει εκπαιδευτικι επίςκεψθ τθσ Βϋ Λυκείου 
ςτα Μετζωρα - Καλαμπάκα, 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 κλειςτι ςτο χολείο.  
 
 

1 
ΧΟΛΕΙΟ 3ο ΓΕ.Λ. Κοηάνθσ 

2 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ   - 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΧΩΡΗΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΡΟΦΗ 

 

Μετζωρα - Καλαμπάκα 
Ημερομθνία: 23/10/2019 
Ϊρα αναχϊρθςθσ: 8.00 
Ϊρα επιςτροφισ: 16:00 

3 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 
ΑΡΙΘΜ. ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ 
(μακθτζσ / κακθγθτζσ) 

104 (± 5) μακθτζσ 
6 ςυνοδοί κακθγθτζσ  

4 
ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΟ/Α - 
ΠΡΟΘΕΣΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Πολυτελι κλιματιηόμενα λεωφορεία τα 
οποία κα είναι ςτθ διάκεςθ των εκδρομζων 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ. 

5 
ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 
(πρόγραμμα, 
παρακολοφκθςθ 
εκδθλϊςεων, επίςκεψθ 
χϊρων, γεφματα, κτλ.) 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
Αναχϊρθςθ από Κοηάνθ(από τον χϊρο του χολείου): 
23/10/2019 και ϊρα 8:00 π.μ. 
Επίςκεψθ ςτα Μετζωρα και τθν Καλαμπάκα - ελεφκεροσ 
χρόνοσ . 
 

Επιςτροφι ςτθν Κοηάνθ : 16:00 ςτον χϊρο του ςχολείου 

 



6 
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 
ΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
(μόνο εάν πρόκειται για 
πολυήμερη εκδρομή) 

ΟΧΙ 

7 
ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΛΤΨΗ 
ΕΞΟΔΩΝ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ 
ΑΣΤΧΗΜΑΣΟ Ηϋ 
ΑΘΕΝΕΙΑ 

ΝΑΙ, με πρόβλεψθ επιςτροφισ χρθμάτων για λόγουσ 
ανωτζρασ βίασ ι αιφνίδιασ αςκζνειασ. 

 

8 
ΣΕΛΙΚΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ  

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΤ ΣΑΞΙΔΙΟΤ 
(ςυμπερ. ΦΠΑ) 

 
ΝΑΙ 

9 
ΕΠΙΒΑΡΤΝΗ ΑΝΑ 
ΜΑΘΗΣΗ (ςυμπερ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ 

10 
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δευτζρα 21/10/2019 
Ώρα: 10:00 

11 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Δευτζρα 21/10/2019 
Ώρα: 10:10 

 
 Μαηί με τθν προςφορά, κάκε τουριςτικό γραφείο κα πρζπει να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ 
ότι διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ που βρίςκεται ςε ιςχφ και ςυμβόλαιο αςτικισ ευκφνθσ του 
τουριςτικοφ γραφείου. 
 Σο Γραφείο κα εκδϊςει αποδείξεισ για φορολογικι χριςθ ςτον κάκε μακθτι. 

Ο διαγωνιςμόσ είναι μειοδοτικόσ με ποιοτικά κριτιρια, ςυνεπϊσ κα ςυνυπολογιςτοφν 
τόςο θ τιμι, όςο και θ ποιότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν.Σο ςχολείο κα  επιλζξει τθν 
προςφορά που κα εγγυάται τθν καλφτερθ και αςφαλζςτερθ μετακίνθςθ των μακθτϊν και κα 
είναι προςιτι ςτθν τιμι. το πλαίςιο αυτό κα λθφκεί υπόψθ και θ παλαιότθτα των λεωφορείων 
που κα διατεκοφν για τθ μετακίνθςθ. Για τον λόγο αυτό να μασ αναφζρετε τον χρόνο πρϊτθσ 
κυκλοφορίασ, κακϊσ και τον αρικμό κυκλοφορίασ του.  

Σο χολείο διατθρεί το δικαίωμα για οποιαδιποτε περαιτζρω γραπτι διευκρίνιςθ και το 
δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ λόγω μθ ςυμπλιρωςθσ του απαιτοφμενου αρικμοφ 
μακθτϊν ι άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ, χωρίσ αποηθμίωςθ του Σουριςτικοφ Γραφείου.  
 Η κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα γίνει μετά από ομόφωνθ απόφαςθ του Διευκυντι 
του 3ου ΓΕΛ Κοηάνθσ, των ςυνοδϊν κακθγθτϊν και του εκπροςϊπου των γονζων και 
κθδεμόνων. 
 Για περαιτζρω πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 
επικοινωνοφν με τον κ.  Παντελίδθ Παντελι, ςτο  τθλζφωνο  του  ςχολείου 2461022653  και  
ςτο  email  του  ςχολείου: mail@3lyk-kozan.koz.sch.gr  

 
 

   

Ο Διευκυντισ   
 
 
 
                                                                                  Κεχαγιάσ Χριςτοσ 

 
 
 


