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ΠΡΟΣ: 
 
 
 

  
  

  
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση 
μονοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Α’ τάξης του 2ου ΕΠΑ.Λ. Πτολεμαΐδας, στη 
Θεσσαλονίκη. 
 
 
         

Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική επίσκεψη την Τρίτη 19 
Απριλίου 2016 στο Πλανητάριο ΝΟΗΣΙΣ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα συμμετάσχουν 
πενήντα τρεις (53) μαθητές, δύο (02) συνοδοί καθηγητές και ένας (01) αρχηγός καθηγητής. 

 Ώρα αναχώρησης 07.30 π.μ, από την είσοδο του σχολείου και ώρα επιστροφής περίπου 
19.30 μ.μ.  

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που 
θα οργανώσει την παραπάνω εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών του 2ου ΕΠΑ.Λ, παρακαλούμε 
να μας αποστείλετε - σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε – μέχρι  την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 
και ώρα 11:00 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 δεν θα  
ληφθούν υπόψη. 

Με την προσφορά θα πρέπει να υπάρχει και υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει 
ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  

Στο πρόγραμμα  της εκδρομής να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι παρακάτω τόποι των 
επισκέψεων: 

 Πλανητάριο “ΝΟΗΣΙΣ” 

 “MEDITERRANEAN COSMOS” 
 
Σημειώνουμε ότι : 
1. Οι προσφορές θα ανοιχτούν, όπως προβλέπει ο νόμος, την ίδια μέρα (Τετάρτη 23/3/2016 

και ώρα 11.00 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 επίσκεψης  και η 
επιβάρυνση ανά μαθητή. 

3. Επιθυμούμε ένα (01) πολυτελές λεωφορείο (60 θέσεων). 

4. Ο διαγωνισμός θα κριθεί άκυρος σε περίπτωση που δεν θα εγκριθεί η εκπαιδευτική 
επίσκεψη από την αρμόδια υπηρεσία εκπαίδευσης. 
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