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ΘΕΜΑ:Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίθςθ   

θμεριςιασ εκπαιδευτικισ εκδρομισ  των μακθτών τθσ Β΄Λυκείου ςτον  Βόλο 

 

 Παρακαλοφμε όςα ταξιδιωτικά γραφεία επικυμοφν να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον και να υποβά-
λουν τισ προςφορζσ τουσ ςχετικά  με τθν θμεριςια εκπαιδευτικι εκδρομι των μακθτϊν τθσ ΒϋΛυκείου 
ςτο Βόλο 
Η προςφορά κατατίκεται κλειςτι ςτο χολείο. 
 
Με κάκε προςφορά κατατίκεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτιτωσ και Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι 
διακζτει, βεβαίωςθ ςυνδρομισ των νομίμων προχποκζςεων για τθ λειτουργία τουριςτικοφ γραφεί-
ου,  θ  οποία βρίςκεται ςε ιςχφ. 
 
 

1 
ΧΟΛΕΙΟ 3ο ΓΕΛ Κοηάνθσ 

2 
ΠΡΟΟΡΚΜΟ   - 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΚΑ 
ΑΝΑΧΩΡΗΗ ΚΑΚ 
ΕΠΚΣΡΟΦΘ 

 

Βόλοσ  
Ημερομθνία:19/4/2016 
Ϊρα αναχϊρθςθσ: 7:00 π.μ.  
Ϊρα επιςτροφισ: 10:00 μ.μ. 

3 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 
ΑΡΚΙΜ. ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ 
(μακθτζσ / κακθγθτζσ) 

110 μακθτζσ – 6 ςυνοδοί κακθγθτζσ  

4 
ΜΕΣΑΦΟΡΚΚΟ/Α ΜΕΟ/Α - 
ΠΡΟΙΕΣΕ 
ΠΡΟΔΚΑΓΡΑΦΕ 

Πολυτελζσ κλιματιηόμενο λεωφορείοτο ο-
ποίο κα είναι ςτθ διάκεςθ των εκδρομζων 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ. 

5 
ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ 
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ- 
ΠΡΟΙΕΣΕΠΡΟΔΚΑΓΡΑΦΕ 

ΟΧΚ 

6 
ΛΟΚΠΕ ΤΠΗΡΕΚΕ 
(πρόγραμμα, 
παρακολοφκθςθ 
εκδθλϊςεων, επίςκεψθ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
Αναχώρθςθ από Κοηάνθ:19/4/2016 και ώρα7:00π.μ. 
τάςθ 1θ: Ολιγόλεπτθ ςτάςθ ςτθ Λάριςα  
τάςθ 2θ: Μετάβαςθ ςτθ Μακρυνίτςα  

 



χϊρων, γεφματα, κτλ.) 

 

 
τάςθ 3θ : Αρχαιολογικό Μουςείο Βόλου  
Ελεφκεροσ χρόνοσ για γεφμα και περιιγθςθ ςτθν πόλθ 
Επιςτροφι με τισ απαραίτθτεσ ςτάςεισ ςτθν Κοηάνθ: 
19/4/2016 περίπου ςτισ 10:00 μ.μ.  

7 
ΤΠΟΧΡΕΩΣΚΚΗ ΑΦΑΛΚΗ 
ΕΤΙΤΝΗ ΔΚΟΡΓΑΝΩΣΗ (μό-
νο εάν πρόκειται για πολυή-
μερη εκδρομή) 

ΟΧΚ 

8 
ΠΡΟΙΕΣΗ ΠΡΟΑΚΡΕΣΚΚΗ 
ΑΦΑΛΚΗ ΚΑΛΤΨΗ 
ΕΞΟΔΩΝ Ε ΠΕΡΚΠΣΩΗ ΑΣΤ-
ΧΗΜΑΣΟ Ηϋ ΑΙΕΝΕΚΑ* 

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

 

9 
ΣΕΛΚΚΗ ΤΝΟΛΚΚΗ ΣΚΜΗ  

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΤ ΣΑΞΚΔΚΟΤ 
(ςυμπερ. ΦΠΑ) 

 
ΝΑΚ 

10 
ΕΠΚΒΑΡΤΝΗ ΑΝΑ 
ΜΑΘΗΣΗ (ςυμπερ. ΦΠΑ) 

ΝΑΚ 

11 
ΚΑΣΑΛΗΚΣΚΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΚΑ ΚΑΚ ΩΡΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σετάρτθ,  30 Μαρτίου 2016 
Ώρα: 11:30 

12 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΚΑ ΚΑΚ ΩΡΑ 
ΑΝΟΚΓΜΑΣΟ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σετάρτθ 30 Μαρτίου  2016 
Ώρα: 11:30 

 

Ο διαγωνιςμόσ είναι μειοδοτικόσ με ποιοτικά κριτιρια. 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 του λεωφορείου-
που κα διατεκεί για τθ μετακίνθςθ. Για τον λόγο αυτό να μασ αναφζρετε τον χρόνο πρϊτθσ κυ-
κλοφορίασ, 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 μακθ-
τϊν ι άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ, χωρίσ αποηθμίωςθ του Σουριςτικοφ Γραφείου.  
 Για περαιτζρω πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινω-
νοφν με τθν κ.  Σηϊτηθ Γιαννοφλα,  ςτο  τθλζφωνο  του  ςχολείου 2461022653  και  ςτο  email  
του  ςχολείου: mail@3lyk-kozan.koz.sch.gr . 

 
 

   
    Ο Διευκυντισ   του χολείου  

 
 
 

  Δοφμασ Μιχαιλ 

 
 
 


