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3ο  Γυμνάσιο Κοζάνης 

 

 

 
Δ/νση              : Α. Κάλβου 1,  50100 Κοζάνη 
Τηλ./Fax         : 24610-34921 / 24610-21264 
Ε-mail             : mail@3gym-kozan.koz.sch.gr  

 Κοζάνη 11/2/2016  

Αριθμ. Πρωτ. 39 
 
ΠΡΟΣ: 

Ταξιδιωτικά – Τουριστικά Πρακτορεία 
 

  KOIN: 
        Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Νομού 
Κοζάνης 
 

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διεξαγωγή Διδακτικής Επίσκεψης 

σε Αιανή- Σέρβια Ν. Κοζάνης 

 

   Το 3
ο
 Γυμνάσιο Κοζάνης διοργανώνει διδακτική επίσκεψη σε Αιανή και Σέρβια Ν. 

Κοζάνης την Πέμπτη 7/4/2016 και καλεί τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά και τουριστικά 

γραφεία) που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν την 

προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Πέμπτη, 18/2/2016, και ώρα 12:00 στο 

γραφείο του Δ/ντή του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης.   

   Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή για τη μεταφορά 

εκατόν τριάντα πέντε (135) μαθητών και έξι (6) συνοδών καθηγητών 
συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και του ΦΠΑ. 

   Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις: 

1. Πρόγραμμα 

Αναχώρηση από Κοζάνη στις 8:30 την Πέμπτη 7/4/2016.  Άφιξη στο αρχαιολογικό 

Μουσείο Αιανής όπου οι μαθητές θα ξεναγηθούν στο χώρο του Μουσείου. Μετακίνηση 

στο βυζαντινό Κάστρο των Σερβίων.  Στάση για φαγητό.  Αναχώρηση για Κοζάνη στις 

15:30 και άφιξη στην Κοζάνη στις 16:00.  

2. Το πρακτορείο θα πρέπει να διαθέτει έμπειρους οδηγούς και ξεναγό και το λεωφορείο 

να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (δελτίο 

καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ασφάλιση ευθύνης, ζώνες ασφαλείας κλπ), να είναι δε στην 

αποκλειστική διάθεση του Σχολείου καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής.  

3. Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και 

υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  

4. Να παραδοθεί συμβόλαιο αστικής ευθύνης του Τουριστικού Γραφείου. 
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5. Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να 

παρευρεθούν, από την επιτροπή που συστήθηκε για την διενέργεια του διαγωνισμού, 

την Πέμπτη 18/2/2016, και ώρα 12:00 στο γραφείο του Δ/ντή του 3ου Γυμνασίου 

Κοζάνης. 

6. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση 

όπως και το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του 

απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του 

Τουριστικού Γραφείου. 

 

 

 

 
 
 

Ο Διευθυντής  

 

 

Αποστόλου Χαράλαμπος 


