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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ο
1 ΕΠΑ.Λ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
----- Μικράς Ασίας
Ταχ.Δ/νση: Τέρμα
Τ.Κ.-Πόλη: 50200 – Πτολεμαΐδα
E-mail: mail@1epal-ptolem.koz.sch.gr
Πληροφορίες: Γ. Γαβριηλίδου
Τηλέφωνο: 2463024307
Fax: 2463028899

ΠΡΟΣ
Ταξιδιωτικα-Τουριστικά γραφεία

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση τριήμερης
εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΚΠΕ Κόνιτσας»
Το 1ο ΕΠΑ.Λ Πτολεμαΐδας, στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού του προγράμματος, διοργανώνει
τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 456/Β/1302-2020) Υπουργική Απόφαση, στο ΚΠΕ Κόνιτσας και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει
ή να αποστείλει κλειστή προσφορά, μέχρι τη Δευτέρα 16-03-2020 και ώρα 11:00 π.μ. στο
γραφείο του Διευθυντή, όπου και θα ανοιχτούν οι προσφορές, σύμφωνα με τις παρακάτω
κριτήρια και απαιτήσεις:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Προορισμός: Κόνιτσα
Ημερομηνία Αναχώρησης: Τρίτη 7 Απριλίου 2020,
Ημερομηνία Επιστροφής: Πέμπτη 9 Απριλίου 2020
Διάρκεια Εκπαιδευτικής Επίσκεψης: 3 ημέρες(2 διανυκτερεύσεις)
Αριθμός Μαθητών: 30
Αριθμός συνοδών Καθηγητών:4
Μετάβαση και επιστροφή οδικώς, Πτολεμαΐδα – Κόνιτσα – Πτολεμαΐδα, με πολυτελές
και κλιματιζόμενο λεωφορείο που θα είναι στην αποκλειστική διάθεση του σχολείου
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής, με έμπειρο/ους επαγγελματία/ες οδηγό/ούς.
8. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
9. Ομαδική ασφάλιση για ατυχήματα και ασθένεια όλων των εκδρομέων.
10. Η συνολική τιμή κατ’ άτομο. (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)
11. Η διαμονή και η σίτιση του οδηγού του λεωφορείου θα καλυφθεί από το περιβαλλοντικό
πρόγραμμα.
12. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης
του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλου λόγου , χωρίς αποζημίωση στο Τουριστικό
Γραφείο.
Μαζί με την προσφορά να κατατεθεί:
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο
βρίσκεται σε ισχύ.
2. Αντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας και των εγγράφων καταλληλότητας του λεωφορείου,
με το οποίο θα γίνονται οι μετακινήσεις.
3. Θεωρημένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης του οδηγού, του λεωφορείου.
Αξιολογικές παράμετροι για την ανάθεση της εκδρομής:
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από AXILLEAS
LAZARIDIS
Ημερομηνία:
2020.03.06

1.
2.
3.
4.

Γενική τιμή / μαθητή.
Κατάσταση, παλαιότητα και ευρυχωρία του λεωφορείου.
Αποκλειστική διάθεση του λεωφορείου.
Η υποχρέωση του τουριστικού γραφείου να ακολουθήσει το πρόγραμμα που θα συντάξει το
σχολείο.
5. Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια και η κατακύρωσή του θα
γίνει από την επιτροπή του σχολείου.
6. Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί
από το ποσό της εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής.

Ο Δ/ντης

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

