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              Προς 
              Διεύθυνση Β/βάθμιας  Εκπ/σης  
              Κοζάνης                            
            

  
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών πρακτορείων για ημερήσια Διδακτική 

Επίσκεψη   στην Αιανή. 

  

   Το 2
ο
  Γενικό Λύκειο Κοζάνης, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 129287/Γ2 (ΦΕΚ 

2769/2- 12-2011), διοργανώνει ημερήσια Διδακτική Επίσκεψη   για  μαθητές της Α & Β΄ Λυκείου.  και 
προβαίνει σε μειοδοτικό διαγωνισμό με ποιοτικά κριτήρια για την εκτέλεσή της από εγκεκριμένα και 
νόμιμα τουριστικά γραφεία. Οι προσφορές των τουριστικών γραφείων πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα 
με τα παρακάτω στοιχεία:  

1) ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Αιανή  

2) Μεταφορικό μέσο: Οδικώς με λεωφορείο. 

3)  Διάρκεια και ενδεικτικό πρόγραμμα: Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο  και  

στον Αρχαιολογικό Χώρο. 

4)  Συνολικά Άτομα: περίπου  92  μαθητές και   5  συνοδοί καθηγητές. 

5) Ημερομηνίες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής: Αναχώρηση 25/04/2017 στις 9:00 

από το χώρο του σχολείου και επιστροφή στις 15:00   

6)  Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο, το οποίο θα πληροί τις προδιαγραφές (σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κ.λπ.) και θα 

είναι στην αποκλειστική διάθεση του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

7) Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης μαθητών και καθηγητών σε περίπτωση 

ατυχήματος.  Παράδοση  «Συμβολαίου  Αστικής  Ευθύνης  Τουριστικού  Γραφείου»  στη  

προσφορά  και υπεύθυνη δήλωση κατοχής σήματος λειτουργίας εν ισχύ. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν και θα ανοιχτούν στο γραφείο Διευθυντή του 

2ου  ΓΕ.Λ. Κοζάνης, τη Πέμπτη  06 /04 /2017 και ώρα 12..00 μ.μ. Ο διαγωνισμός θα είναι 

μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια και η κατακύρωσή του θα γίνει μετά από απόφαση του 

Διευθυντή του 2ου ΓΕ.Λ. Κοζάνης και πρόταση των συνοδών καθηγητών όπως και του 

εκπροσώπου των Γονέων και Κηδεμόνων. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της 

ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του  απαιτούμενου αριθμού  μαθητών  ή  



άλλης  σοβαρής  αιτίας  χωρίς  αποζημίωση  στο Τουριστικό Γραφείο. Οποιαδήποτε   

συμπεφωνημένη,   αλλά   μη   εκτελεσθείσα   υποχρέωση   του τουριστικού γραφείου, θα 

παρακρατηθεί από το ποσό της εξόφλησης.    Το έντυπο προσφοράς για τα τουριστικά 

γραφεία θα είναι αυστηρά το ανηρτημένο   στην ιστοσελίδα  http://dide.koz.sch.gr (σε 

μορφή pdf). 

  

 
                                                                                                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                  
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