
 
                                                                                            

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

1. Σύμφωνα με την υπουργική Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017, ΦΕΚ 681/τ.Β/06-03-

2017   πρόκειται  για διδακτική επίσκεψη  του άρθρου 4 «Εκδρομές – 

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», το 1ο 

Επαγγελματικό  Λύκειο Σερβίων διοργανώνει Ημερήσια εκδρομή στο Πισοδέρι 

Φλώρινας στα πλαίσια Διδακτικής επίσκεψης και προκηρύσσει μειοδοτικό 

διαγωνισμό με ποιοτικά κριτήρια για την εύρεση τουριστικού γραφείου 

(εγκεκριμένα και νόμιμα τουριστικά γραφεία) που θα αναλάβει την 

πραγματοποίησή της. Κλειστές προσφορές γίνονται δεκτές έως τις 14-02-2020 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00μ.μ.. Οι προσφορές θα ανοιχθούν παρουσία 

όλων των ενδιαφερομένων στις 14-02-2020 και ώρα 11:15μ.μ. στο γραφείο 

του Διευθυντή.  
 

Οι προσφορές των τουριστικών γραφείων θα γίνουν με τα πιο κάτω στοιχεία και 
απαιτήσεις:  
Στοιχεία εκδρομής:  

1. Προορισμός : Χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας - Πισοδερίου Φλώρινας,  
2. Ημερομηνία διεξαγωγής της εκδρομής : Τρίτη   18-02-2020.  
3. Συνολικά άτομα:  63 και 6 συνοδοί καθηγητές.  
4. Μετακίνηση Σέρβια - Βίγλα / Πισοδέρι Φλώρινας - Σέρβια: οδικώς.  
 

Μαζί με την προσφορά να κατατεθούν:  
 Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το 

οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

------------ 
Σχολική μονάδα 
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 Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας του/των λεωφορείου/ων, με το/τα 
οποίο/α θα γίνει η μετακίνηση, καθώς και όλων των απαραίτητων εγγράφων 
καταλληλότητας του/των λεωφορείου/ων.  

 Αντίγραφο της άδειας οδήγησης των οδηγών, που θα οδηγούν το/τα 
λεωφορείο/α.  

 
 
 
Επιθυμούμε :  

1.  Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια, συνεπώς θα 
συνυπολογιστούν τόσο η τιμή όσο και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών  
2.   Αστική ασφάλεια και ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής.  
3.      Το/τα λεωφορείο/α να είναι στη διάθεσή μας σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
4.   Μεταφορά των μαθητών με σύγχρονα κλιματιζόμενα λεωφορεία. Για την 
αξιολόγηση του λεωφορείου θα ληφθεί υπόψη και η ηλικία του βάσει της πρώτης 
κυκλοφορίας του όπως αυτή αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.  
5.    Η επικύρωση θα γίνει μετά από απόφαση του Δ/ντή και πρόταση των 
υπευθύνων καθηγητών του προγράμματος παρουσία εκπροσώπων των γονέων και 
των μαθητών.  
6.    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.  
7.    Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα 
παρακρατηθεί από το ποσό της εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής. 
 
 
 
 

 
               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Του 1ου ΕΠΑΛ ΣΕΡΒΙΩΝ 
 

                            

 

 

 

                   ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ    ΚΥΡΙΑΚΟΣ  


