
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  

        Nεάπολη,   2/2/2016  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ       Αρ. Πρωτ.: 21 

 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ         
 -----    
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ    

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ   ΠΡΟΣ: Τουριστικά-Ταξιδιωτικά Γραφεία 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ   ΚΟΙΝ.: ∆.∆.Ε. Κοζάνης 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ    
 ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ     

 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

-----  
          Ταχ. ∆/νση : ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

                              50001 ΝΕΑΠΟΛΗ 
Τηλέφωνο  : 24680-22270          
 FAX    : 24680-23182 

e-mail         : mail@lyk-neapol.koz.sch.gr  
 

Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών πρακτορείων για 
διδακτική επίσκεψη στο Χιονοδροµικό Κέντρο Πισοδερίου Φλώρινας 

  

Το Γενικό Λύκειο και το Γυµνάσιο Νεάπολης, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 
129287/Γ2 (ΦΕΚ 2769/2-12-2011), διοργανώνουν  διδακτική επίσκεψη στο Χιονοδροµικό 
Κέντρο Πισοδερίου Φλώρινας για τους µαθητές των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των σχολείων ( ΓΕΛ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ) και καλεί τους ενδιαφερόµενους (ταξιδιωτικά-
τουριστικά γραφεία) που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν 
την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο του ∆ιευθυντή ΓΕΛ Νεάπολης µέχρι την 
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00 π.µ. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο Γραφείο 
του ∆ιευθυντή την ίδια µέρα στις 12:00 π.µ. παρουσία όλων των ενδιαφερόµενων.  
       Η µετακίνηση γίνεται στα πλαίσια διδακτικής επίσκεψης στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής. 
 

Οι προσφορές των τουριστικών γραφείων πρέπει να κατατεθούν σύµφωνα µε τα παρακάτω 
στοιχεία:  
 

1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:  ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΟ∆ΕΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
2. Πραγµατοποίηση εκδροµής:  18 Φεβρουαρίου   
3. Αναχώρηση: 8.15́  από το σχολείο Επιστροφή: 16.00́ στο σχολείο 
4. Συνολικά άτοµα: 200 (  188 µαθητές  και 12 συνοδοί καθηγητές). 
5. Προσφερόµενη συνολική τιµή ανά λεωφορείο συµπεριλαµβανοµένων όλων των 

ενδεχόµενων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 
 
Ο διαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός µε ποιοτικά κριτήρια και η κατακύρωσή του θα 

γίνει µετά από απόφαση των  ∆ιευθυντών των ΓΕ.Λ. και Γυµνασίου Νεάπολης και 
πρόταση των συνοδών καθηγητών και του εκπροσώπου των Γονέων και Κηδεµόνων.  

 
 
 

  
  
  
  



 
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.  

 
Για τη µεταφορά των µαθητών και των συνοδών καθηγητών τους απαιτούνται: 

� 5 λεωφορεία τουλάχιστον 50 θέσεων κλιµατιζόµενα µε όλες τις προδιαγραφές 
ασφαλείας (ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ.) 

� Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
� Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη ειδικού σήµατος λειτουργίας σε ισχύ. 

 
Το έντυπο προσφοράς για τα τουριστικά γραφεία θα είναι αυστηρά το ανηρτηµένο στην 

ιστοσελίδα http://dide.koz.sch.gr (σε µορφή pdf).   
 

                           
  
 

                                                  Οι ∆ιευθυντές  
 
 

                                                                                                                             
                                                Εµµανουηλίδης  Κωνσταντίνος                  

    
   

                     Μακρής Χρήστος 

  


