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 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
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----- 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΚΟΖΑΝΗΣ 
----- 

Tαχ. Δ/νση: Ν. Κλείτος  
Τ.Κ. – Πόλη: 50100 Κοζάνη    
Τηλέφωνο:      2461099875 
Fax:                   2461099875 
E-mail:             mail@gym-kall-kozan.koz.sch.gr 

 Κοζάνη :  22 -  03  - 2022 
Αρ. Πρωτ.: 63 
 
ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης  
Ν. Κοζάνης  
 
Κοιν.: Ταξιδιωτικά – Τουριστικά γραφεία 
 

 
 
 

Θέμα:  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  ταξιδιωτικών  γραφείων  για  
πραγματοποίηση μετακίνησης  προς Πειραιά  (9-4-2022) και επιστροφή από Πειραιά 

στην Κοζάνη (12-4-2022) 
 

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Κοζάνης, διοργανώνει μετακίνηση από την Κοζάνη 
στον Πειραιά και επιστροφή.  Η μετακίνηση γίνεται προκειμένου να συμμετάσχει σε 
συνέδριο Καλλιτεχνικών Σχολείων, το οποίο πραγματοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης 
το διάστημα:  9-4-2022 έως και 11-4-2022.  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
(ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία), που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν την προσφορά τους. 

Η προσφορά κατατίθεται στο Σχολείο.  

  

1 
ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κοζάνης 
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1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ 
2. ΗΜ/ΝΙΑΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ -

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1. Πειραιάς 

2. Η μετάβαση προς τον Πειραιά θα γίνει το 
Σάββατο 9-4-2022 από Κοζάνη και η επιστροφή 
από Πειραιά προς την Κοζάνης θα γίνει την Τρίτη 
12-4-2022 
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜ.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
(μαθητές / καθηγητές) 

Μαθητές :7 
Συνοδοί καθηγητές: 3 
ΣΥΝΟΛΟ: 10 
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1. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α 
ΜΕΣΟ/Α 

2. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑ
ΦΕΣ 

Μετάβαση: Οδικώς: Κοζάνη – Πειραιάς  – Κοζάνη (πόλη) 

Για τις οδικές μετακινήσεις τo λεωφορείo πρέπει να είναι πολυτελές 
και κλιματιζόμενο και να πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, 
ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.τ.λ.). Το λεωφορείο  και ο 
οδηγός να είναι στην αποκλειστική διάθεσή μας όλες τις ώρες της 
εκδρομής. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΝΑΙ 
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ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ* 

ΝΑΙ με πρόβλεψη επιστροφής χρημάτων για λόγους ανωτέρας βίας ή 
αιφνίδιας ασθένειας 
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ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
(συμπερ. ΦΠΑ) 

 
ΝΑΙ 
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ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ 
ΜΑΘΗΤΗ (συμπεριλ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Δευτέρα,  28-3-2022  και ώρα 10:45 π.μ.-11:00 π.μ., στο γραφείο 
του Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης (Νέος 
Κλείτος) 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Δευτέρα,  28-3-2022  και ώρα 10:45 π.μ.-11:00 π.μ., στο γραφείο 
του Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης (Νέος 
Κλείτος) 

 
Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει : 
α) υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας που βρίσκεται σε ισχύ και συμβόλαιο αστικής 
ευθύνης του τουριστικού γραφείου 
 
β) ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
 
Οι εκδρομείς δεν θα συμμετάσχουν σε διόδια και λοιπούς φόρους ούτε θα επιβαρυνθούν από διαφορές 
που θα προκύψουν στο μέλλον σε περίπτωση ανατίμησης των εισιτηρίων. 

Το γραφείο θα εκδώσει αποδείξεις για φορολογική χρήση στον κάθε μαθητή/τρια ξεχωριστά. 
 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει μετά από ομόφωνη απόφαση του Διευθυντή του Καλλιτεχνικού 
Γυμνασίου Κοζάνης,  των συνοδών καθηγητών και εκπροσώπων των μαθητών.  
 
Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το ποσό της 
εξόφλησης, μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής. 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Γρηγόριο 
Αθ. Κοντό στο  τηλέφωνο  του  σχολείου 2461099875 και  στο  e-mail  του  σχολείου: 

                                                         mail@gym-kall-kozan.koz.sch.gr      
    

 
 
 

         Ο    Διευθυντής 
 

 
      Γρηγόριος Αθ. Κοντός 


		2022-03-23T09:14:26+0200




