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Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. 
Κοζάνης 

 
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 

 
 

ΠΡΟΣ: 
 
 
 

  
  

  
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικής επίσκεψης της Α’ τάξης του 2ου ΕΠΑ.Λ. Πτολεμαΐδας, στο Βόλο. 

 
         

Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη την 

Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 στο Βόλο. Θα συμμετάσχουν (62) μαθητές/τριες, τρεις (03) συνοδοί 

καθηγητές/τριες  και ένας (01) αρχηγός καθηγητής/τρια. 

 Ώρα αναχώρησης 07.45 π.μ, από την είσοδο του σχολείου και ώρα επιστροφής περίπου 

10:00 μ.μ.  

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που 

θα οργανώσει την παραπάνω εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών του 2ου ΕΠΑ.Λ, παρακαλούμε 

να μας αποστείλετε - σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε – μέχρι  τη Δευτέρα  30 Απριλίου 2018 

και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του σχολείου (ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως) 

κλειστή προσφορά με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και 

όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα  

ληφθούν υπόψη. 

Σημειώνουμε ότι : 

1. Οι προσφορές θα ανοιχτούν, όπως προβλέπει ο νόμος, την ίδια μέρα (Δευτέρα 30/4/2018 

και ώρα 11.15 π.μ.) ενώπιον επιτροπής καθηγητών, αντιπροσώπων των μαθητών και του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 

2. Θα πρέπει να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή της εκπαιδευτικής εκδρομής  και η 

επιβάρυνση ανά μαθητή 

3. Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής. 

4. Το λεωφορείο να πληροί τις προδιαγραφές και να είναι στην αποκλειστική διάθεσή μας 

καθ όλη τη διάρκεια της εκδρομής με έμπειρους επαγγελματίες οδηγούς. 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται 

σε ισχύ.  

6. Δωρεάν κάλυψη των συνοδών καθηγητών 

7. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών. 



8. Ο διαγωνισμός θα κριθεί άκυρος σε περίπτωση που δεν θα εγκριθεί η εκπαιδευτική 

επίσκεψη από την αρμόδια υπηρεσία εκπαίδευσης. 

 

                
Ο Διευθυντής του 2ου ΕΠΑΛ Πτολ/δας 

 
 
                            

                                                          Σβώλης Ηλίας 


