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Ν Κοµγανης

ΜΜΜ… …………πιω…
Αι Μ…… Κοιν … Ταξιδ…πικά*!αυω…ά γραφεία

Δγ[ν…π………… Η……
Μ……

3"ΓΕΝκωΥκ].ωΚΟΖΑΝΠΣ .…

…Μ…. ΜπκΜι…νηΖ4
τκ πµ…. …;:……
*!ψιψωνο:ΜΜΜ…
…» Μπεν…
…… …… ξ:]Ι)ΙΛοπ….λω … µι

Θέμα: Πρόσκληση πω…… Β'διπψέρ…τυς ταξιδιωτικών γραφείων για
πραγματοποίηση ε…ιδ…τικής Επίσκεψη; στην Μή… ……… :…
Αναλυτικσύ Πµ0γρ[ιµµαως,

Το 3" Γ? Α Κοζάνη; διοργανώνει 3ήµερη εκπαιδευτική πει…… των μπΜ|ιών της

Α' Λυκείου στην Λ…. Η επίσκεψη π……………… με βάση την Υπουργική

Απόφαση 2οκκπΜ πω,"… πως Με… ΝΕΩΝ… Καλούνται οι

ειδι……ύ…… (ταξιδιωτικά … τουριστικά γραφεία) που επιθυµούν να

…ιµµπιάσχουν …. διαδικασία επιλογής να 1πω|ϊάλο…' την προσφορά τους.
Οι φάκελοι των π…ψι>μών θα κατατεθσύν ΄ιΒι…ψως (αυτοπροσώπως ή α……)
κ7;.ι……' … γραφείο …. διωθυντή του ;… ΓΕΑ. Κ«ιζάνης και Β" Μ…… στο

γραφείο τουΜ…… παρουσία όλων των…ιιιφ………
Με κάθε πρι…ψυρ(ι κατατίθεται… το κπξιδιωπκό γραφείο απαραιτήτως…. Υπεύθυνη
Δήλωση ότιΜε… |3πβα…ι συνδρομής των νομίµων πμπ"|π09έσπων για τη ):ικσυργία
τουριστικούγραφείου. η πιο… βρω… …: ισχύ

" προσφορά ……'Θ…ι …πω….



1 ΣΧΟΛΕΙΟ - 3"ΓΕΛΚοζάνης #
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1 2 "ΜΑ……4ΧΩΡΗΣΗΣ*ΕΠ…|'ΩΦ 2 ΕΠΕ 201 (] Ο5/2022 !

3
…

Διανκι=|ΑΡκΔΡοΜΗΣ ; ι 2 ε…"… Μις
ΠΡΟΒλΕΠΟΜΕλΟ*. ΆΙ'10Μ[ΥΣΣΥΜΉΡΤΕΧΟΝΤΩΝ

……αν……
Μαθητές: ο… (50 κορίι(πα,55 αγόρια)
Συνοδοί καθηγητές. 6
Σ…)ΛΟ:Ι 1113

! ΜΕΤΑΦΟΡΓΚΟ/ΑΜΕΣΩ/Λ ' Μετάβαση: οδικώς; και… * ΑΜ…
Επιστροφή από); Αφ']… *Μα…

ΠνοεΘΕπΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

:… ας οδικές μετακιια|αεις …
>…ωµει'α πρέπει να ει΄νιιιπυλυτελή και
κλιµαπζόμενα και να πληρούν Ως
απαραίτητες προδιαγρπψε σύμφωνα µι
την κείμενη νομο :… (ΔΗ '…

καω>…ληωιη…ς, Η… ;;»… ασφαλείας.
έµπειροι οδηγοί κ.τ.λ).; π λεωφορεία και … …… να ειναι στην
αΜκλΕ|ιπική διάθεσή µας ως τις ημέρες
και ώρες της …… ας.
Ν", ι…ι'ιρχει πρό|3 …… 72… αδηγυύ ρτηι'
παρ…-ι… …… αν… κρ1νεται απαραιτηω
*… τη δαπανά… της απλής "ΜΜΜ…"
…. πριγγράµµατυς :… αναφέρω…

κι1…(ψιΑκΑτ…ΜΑτο:.πω…;…)ΔιΑ…ΦΕ:
(µηνόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα/1Σ.τΜκλινα
-πρωιΜ ή ηµιδιπτροφή

παρακάϊ *ΝαΜι; ωθούν &… δ…1)κωρεύσειςπην
.…" σε ξα'οδοχεία "ή? µε ηµι5ιΔτραφή.

Να πραβλ…ωύν ανάψω δω…… για
τους καθηγητές και δίκλινα. παω… ή
…µ'ικλινα Μ)µάΜ (όχι μάπα… για τους
µαθη…,

Σ… ξενοδοχείο.… δωμάτια … βµωκ…αι…
είναι ε…… (των ίδιο όμωα/……α ……

ξινοδΩχει'…ι ο)… οι κοινόχρη…ι µια" ται)
ξενοδαχει΄ου να είναι στη Με… τον
οχυλείυυ. σε πλήρη λέγων… κατά …
δω…. και το φ…… ο να πληροι ως τις
απαραίτητες πρΜΞπι>θ ως για την Εύρυθµη
διαμονή τωνΜ…"… (θέρμανση. ;…
νερό, καθαριότητα κλπ.;

Για κάθε πµιιι…&µ… ζωών…» »" δίδεται
ξεχωμ…η :… καί-Μις και αι πλήρη στοιχεία
…κοινωνίας μ? τα ξενοδ…ίο. όπως και η
επισημη απο…… του στα Δωδίπυο.

Λοπ1ΕΣνΜΒΜ
αµάξωμα. παρακολ……ηση
εκδη ;.…;ων. πω…… χώρων.
ΜΜΜ…»

1 Καθ'ΜΒ? διάρκεια της ι:κδ|…µ
εκει…… ς πρέπει να …»νι»δει'…α .
…. ΜΜΜ… του πιξιδιωι1κυύγραψε …
β- ξ=ναγός … γραφεί…

, ζωα… κα…; για… .τιικι'νησηκαι
οιαμανήι…ν συν αν…" κών.

κ. Δυναώκητπ πρόσβασης… ιατρική
να…, όταν «.……ιτηοει :… Ζ4ώ|Μ…
βάσεως.



Μου… :ΗΑΦΜ… κνΘγΝΗ;* ΝΑΙ

&… πρυβ):ωθούν οι σχετικές =εναγι'ισ…ς

στα αξιοθέατα…… θα επισκεφθούμε. όπως
ιψίζον…ωτο εν .ιπικό πρόγραμμα που
ακολουθεί:

…Αναχώρηση από την Κοζάνη (από το χώρο
…. πολύ"), … πρωι (6 … π …. και ….
τις απαραίτητες Με… άφιξη στην Αθήνα,
Άφιξη και ωκωποίηση … ς…οΜεω.
γεύµιµ πω.)… Μάι.-.… πως… στις
Ολυµπιακά… Εγκαταστάσεις …
παρακολούθηση θεατρικής παράστασης.
Διω'υκ1έρευση,

Μιπµ…. Αναχώρηση από … ξγ,'νοδαχείπ για
την Ακρό…η και … Μουσείο Ακρόπολης.
Ε……φή … ξενοδοχεία για φαγητό και
ςΓ,κσνραση. Απογευµατινή …σκ…η
σ… Αττικό Πάρκο και 6…
Εκπτωτικό Χωριό Επισφοφή …
ξαοδοιεώ Νιγμερινή &… σπιν πω…
Διανυκτέρευση,

&!!!
Πρωινό Αναχώρηση π7ωτυξ!ποΜΕω για… *

Λιιιι … ΡΜ Αναχώρηση για ως… …
*

αργότερο 15:00.

7 ΔιοΡΓΑΝΩτΗ ,[ποπ-π…ΜΜΕ……και…* ΜΑΝ…Ε…… Σεαγαπω" *… ** "να……"Ψ…5…'*€ να……
Απ……τ0ΣΗ' …εΝΕ|ιυ …… '""…+"'Ψ ***-ϊ ** …… "παω"… *
τ…… Σγλι>…| ……

*

9 …ΑΝΩΜτΝογ Με…" Ν…

» (…μµπρ.ΦΠΑ)
Η ι…Α…ιΣΗ ΑΝΑ Ν… Με…… (…ι…ριι.φι …)

Μ
*

, Τρίτη Πακ/2012 και …… ι :ΠΟπ.µ.-
** &Κ*……ΟξΏξ%%Ξκ … : 1:15π.µ..… γραφείο του Μ………

,, ;" ΓΕΑΚοζάνης.

|2 Μµο……… ΚΑ…… Τρίτη 12/04/1022και ώρα Η 20 π.μ.. …
……ΜποξπΡ…ΡΩΝ γραφειο :… Διευθυντή… κ…; [Λ Κοζάνης.



και την αςιολι'ηηση…… ξ δ(ιχ.… θα )ηψθυύν υπόψη μαζί»…… και αι κριτικές για κα αντι…ιχα
ξ…ι&νχείιι σεδηµοψιλή …ςιυ…ικα »… ιιπως πχ … Τπμ Μια… και το Β κ …… καθως και η
χρ…απ…αση τους από ιο κεντρο της πόλης και … χώρους καθημεαιν ναμιπη( Για την
αξισ)όγηση της χρονοαπο΄στασηςΘα ληψθπι΄υπόψη η εκτίµηση των µια… ιης "…µε.
Για την αξιωιηηση των 1…φαρε… Θα ληφθεί υπόψη και η ηλικία τους µια… ιης πρώτη
κι;κλ…αιρι'ας τους. όπως αυτή αναγράφεταιστην άδεια κυκλοφορίας κου εκάστοτελεωφορείου.

Μαζί ιε ων…9& καθε τουριστικόνρα µία θα…, να καιαθωυ:
α) υπεύθυνη δηµ… ότι &…… ειδικό σήµα πω…… που βρισκει… πε ισχύ και αι…βαλαια ι…τικης
Ευθύνης :… ταυριαιικυυ γραφείου

β)ηγρπφα (αιτινραφα &…" η …) πι… να …α…ιυι'ιν την ύπαρξη δνιΘεσιµότητυς των α'……'…ν…
ξενοδοχεια για τις ηµεωμηνι'ες της εκδροµής κ… την και…… αριθμό των εκδρυµέω .

γι φαν… ωτρ…μµακε…κής περίθαλψης µαθηιων και καθηγητώνσε όλη τη διαρκεια ακεκδραμης

οι εκδροµεις δεν θα συμµάχων …. διόδια και λοπωύς (µήπως αι…. (… επιβαρυνθούν από διπψυρές
:… θα προκυνουν στο με…" σε πρίπτωση ανακηιηαης των ι.ι…κηρι…ν

Στην προσφορά να αναγράφει… σαφώς η διαρκεια Με… των αιπγμαφομΜων τιµών για τα
συγκεκριµένα ξενοδοχεία και η ια… αναχώρησης των……
τα γι…… θα εκδώσει αποδείξεις για ααρο)…κη να… …αν καθε, μαθητη/ιρια
ξεχ…αι…α.

() διαγωνισμός είναι µειυδυτικύς με ποιοτικά κριιηρ….συνεπώς θα αυνυπο)…ογισωυν τα…) η τιµή. όσο και
η "οι…… :… α…ε|κ'ιμενωιι καταλυµάτωνκαι…ρεσιών.

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε… από υμ(…ινη Μα…… του ΛιειιΘυν-κη…υ3αυΓΕ.Λ Καζάν ,κών συνυδιυν καθηγητιί)ν και εκπροσώ…ν των μαθητών.

ο… να… µη εκιελεσιε'α ι……α…η από το τουριστικό να…… Θα παριικριπηΗει΄ .… … ποσό της
εξόφλησης. μετά την αλακ;.η…κτη της εκ6µυµης.

ια :…… διατηρεί το δικαίωμα της ακυρω τη εκδρομής. να… µη σι…"ιη…σης του
απαιτουμπνου αριθμού µαυηκών η …… συβαρν΄| αιτία χωρ΄κ αποζηµίωση στα ιουρ…ικα
Γραφείο

… περι…-ρωΜηροωρι&ς και ειπακαινιαεις. αι α'δωψ>:ρόµενοι…ραυν να επικοινωνούν µε τον
ΛΙευΘυνπ΄| του σχολείου … τηλέφωνο 2461029887 ………. αι…ια*3ιικ+οιαα.….εεα »)


