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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Το 3ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης οργανώνει ημερήσια εκδρομή στη Θεσσαλονίκη  και καλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο, αφού μελετήσει με προσοχή την υπουργική απόφαση 129287/Γ2/10-

11-2011 (ΦΕΚ 2769/2-12-2011) να καταθέσει ή να αποστείλει κλειστή προσφορά, μέχρι  την 

Τρίτη 21/3/2017 και ώρα 12:00 μ.μ. στο γραφείο του Διευθυντή, οπότε και θα ανοιχτούν 

όλες οι προσφορές, σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις: 

1. Ημερομηνία μετακίνησης:  Πέμπτη 6 Απριλίου  2017 

2. Ώρα αναχώρησης: 8:00 π.μ. – Ώρα επιστροφής: 21:00 μ.μ. στο χώρο του 3ου ΓΕΛ 

Κοζάνης. 

3. Προορισμός: Θεσσαλονίκη .  

4. Μετακινήσεις: Οδικώς με λεωφορεία. 

5. Συμμετέχοντες:   

1. Α’ τάξη 140 μαθητές και 6 καθηγητές. 

2. Β’ τάξη 150 μαθητές και 6 καθηγητές. 

6. θεσσαλονίκηΜετακίνηση με πολυτελή και κλιματιζόμενα λεωφορεία, που πληρούν 

όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα 

οποία θα είναι στην αποκλειστική διάθεσή του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της 

μετακίνησης χωρίς περιορισμούς χιλιομέτρων ή ωραρίου (πέραν των όσων 

προβλέπει ο νόμος) και με έμπειρους, επαγγελματίες οδηγούς.  

7. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

8. Έκδοση ονομαστικών φορολογικών αποδείξεων για τους εκδρομείς. 

Στην προσφορά να αναφέρεται:  

 Η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

 Η συνολική τιμή ανά άτομο. 

Μαζί με την προσφορά να κατατεθούν: 

mailto:mail@3lyk-kozan.koz.sch.gr


 Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης του πρακτορείου. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο 

βρίσκεται σε ισχύ. 

Κριτήριο για την ανάθεση της εκδρομής δεν είναι μόνο η οικονομικότερη προσφορά, αλλά 

και η εν γένει ποιότητα όσων προσφέρονται. 

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. 

Ο Διευθυντής 

 

Δούμας Μιχαήλ 


