
 
 

 
 

ΘΕΜΑ: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα πξαγκαηνπνίεζε δηδαθηηθήο εθδξνκήο , ζην ρώξν 

ηνπ Κνπξζνύκ Τδακί ζηα Τξίθαια, όπνπ νη καζεηέο καο ζα παξαθνινπζήζνπλ τη δηαδξαζηηθή έθζεζε 

Φπζηθήο ζην Θεκαηηθό Μνπζείν Φπζηθήο . “PLANET PHYSICS” 

Τν 1ν Γεληθό Λύθεην Πηνιεκαΐδαο, ζην πιαίζην ηεο δηνξγάλσζεο κηαο δηδαθηηθήο επίζθεςεο ησλ καζεηώλ 

ηεο  Β   τάξηρ θαη ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ κ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/2-12-2011) Υπνπξγηθή 

Απόθαζε, θαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν, λα θαηαζέζεη ή λα απνζηείιεη θιεηζηή πξνζθνξά, όρη όκσο κε Φαμ 

ή e-mail, κέρξη ηελ Δεςτέπα 09-01-2017 θαη ώξα 12:30 κ.κ.  ζην γξαθείν  ηνπ Δηεπζπληή , όπνπ θαη ζα 

αλνηρηνύλ νη πξνζθνξέο,  ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο:  

1.Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο εθδξνκήο είλαη : 18-01-2017 

2. Πξννξηζκόο: ζην ρώξν ηνπ Κνπξζνύκ Τδακί ζηα Τξίθαια. 
3. Εθδξνκείο: 70 καζεηέο θαη 4 ζπλνδνί θαζεγεηέο 

4. Μεηαθηλήζεηο: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ – ζην ρώξν ηνπ Κνπξζνύκ Τδακί ζηα Τξίθαια -ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: 

νδηθώο 

5. Δσξεάλ κεηαθίλεζε γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο.  

6. Ώξα αλαρώξεζεο από ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ  08:00 π.κ, ώξα επηζηξνθήο 4:00 κ.κ.  

Στην πποσυοπά να αναυέπονται:   

Η ζπλνιηθή ηηκή κίζζσζεο ηνπ ιεσθνξείνπ. (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α) 

Μαδί κε ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζεί :  

Υπεύζπλε δήισζε όηη ην πξαθηνξείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.  

Αληίγξαθα ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ησλ εγγξάθσλ θαηαιιειόηεηαο ηνπ ιεσθνξείνπ, κε ην νπνίν ζα 

γίλνληαη νη κεηαθηλήζεηο.  

Θεσξεκέλα αληίγξαθα ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ νδεγνύ, πνπ ζα νδεγεί ην ιεσθνξείν. 

Αξιολογικέρ παπάμεηποι για ηην ανάθεζη ηηρ εκδπομήρ: 

Κόζηνο εθδξνκήο 

Ο δηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο θαη ε θαηαθύξσζή ηνπ ζα γίλεη από ηελ επηηξνπή ηνπ ζρνιείνπ 

Οπνηαδήπνηε κε εθηειεζηέα ππνρξέσζε από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα παξαθξαηεζεί 

από ην πνζό ηεο εμόθιεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο 

Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο , ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο 

ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ζην  

Τνπξηζηηθό Γξαθείν. 

 

        0 Δηεπζπληήο  

 

 

 

 

Εκκαλνπήι Π. Κνπξθνύηεο 

             MSc Φπζηθόο 

                                                        

                  
ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ 22/12/2016 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 
 ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   
Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΟΖΑΝΗ/1Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
1ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ 

 
 

ΠΡΟ: 
 

Ταμηδησηηθά-Τνπξηζηηθά Γξαθεία 
 

Σ. Δ/νζη: Κωνζηανηινοσπόλεως 2, 50200 Πηολεμαΐδα 
Πληρ. : Κοσρκούηης Εμμανοσήλ 
Σηλέθωνο :  24630 22281 

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

 


