
 
 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση ημερήσιας εκδρομής 

στη Θεσσαλονίκη 
 

 ο  ο  ενικό   κειο Πτολεμα δας  στο πλαίσιο της διοργ νωσης μιας ημερήσιας  εκδρομής των μα ητ ν 

της      τ  ης και σ μφωνα με την  π’ αρι  μ.  29287/ 2/10-11-20   (ΦΕΚ 2769/2-12-2011) Υπο ργική 

Απόφαση  καλεί κ  ε ενδιαφερόμενο  να κατα έσει ή να αποστείλει κλειστή προσφορ   όχι όμως με Φα  

ή e-mail, μέχρι την Δε τέρα 16-11-2015 και  ρα 12:30 μ.μ.  στο γραφείο  το  Διε   ντή   όπο  και  α 

ανοιχτο ν οι προσφορές   σ μφωνα με τις παρακ τω απαιτήσεις:  

1.Ημερομηνία διε αγωγής της εκδρομής είναι : 4-12-2015 

2. Προορισμός: ΘΕΣΣΑ ΟΝΙΚΗ  

3. Εκδρομείς: 87μα ητές και 4 σ νοδοί κα ηγητές 

4. Μετακινήσεις: Π Ο ΕΜΑΪΔΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -Π Ο ΕΜΑΪΔΑ: οδικ ς 

5. Δωρε ν μετακίνηση για το ς σ νοδο ς κα ηγητές.  

6. Ώρα αναχ ρησης από Π Ο ΕΜΑΪΔΑ  8.30 π.μ   ρα επιστροφής 7.30 μ.μ.  

Στην προσφορά να αναφέρονται:   

Η σ νολική τιμή μίσ ωσης το  λεωφορείο . (σ μπεριλαμβανομένο  το  Φ.Π.Α) 

Μαζί με την προσφορ  να κατατε εί :  

Υπε   νη δήλωση ότι το πρακτορείο δια έτει ειδικό σήμα λειτο ργίας  το οποίο βρίσκεται σε ισχ .  

Αντίγραφα της  δειας κ κλοφορίας και των εγγρ φων καταλληλότητας το  λεωφορείο   με το οποίο  α 

γίνονται οι μετακινήσεις.  

Θεωρημένα αντίγραφα της  δειας οδήγησης το  οδηγο   πο   α οδηγεί το λεωφορείο. 

Αξιολογικές παράμετροι για την ανάθεση της εκδρομής: 

Κόστος εκδρομής 

Ο διαγωνισμός  α είναι μειοδοτικός και η κατακ ρωσή το   α γίνει από την επιτροπή το  σχολείο  

Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα  ποχρέωση από το το ριστικό γραφείο  α παρακρατη εί 

από το ποσό της ε όφλησης μετ  την ολοκλήρωση της εκδρομής 

 ο Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακ ρωσης της εκδρομής   λόγω μη σ μπλήρωσης 

το  απαιτο μενο  αρι μο  μα ητ ν ή  λλης σοβαρής αιτίας  χωρίς αποζημίωση στο  

 ο ριστικό  ραφείο. 

 

 

        0 Διε   ντής  

 

 

 

 

Εμμανο ήλ Π. Κο ρκο της 

             MSc Φ σικός 

                                                        

                  
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 12 /11/2015 
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ΠΡΟΣ: 
 

 α ιδιωτικ - ο ριστικ   ραφεία 
 

Τ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 2, 50200 Πτολεμαΐδα 
Πληρ. : Κουρκούτης Εμμανουήλ 
Τηλέφωνο :  24630 22281 

FAX :  24630 55391 
e-mail  : mail@1lyk-ptolem.koz.sch.gr 

 


