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ΘΕΜΑ:      Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων 

για την πραγµατοποίηση µονοήµερης εκδροµής-εκπαιδευτικής 

επίσκεψης του 2ου ΕΠΑΛ Πτολεµαΐδας στη Θεσσαλονίκη. 

 

Ο ∆ιευθυντής του 2ου ΕΠΑΛ Πτολεµαΐδας προσκαλεί σε µειοδοτικό 
διαγωνισµό µε κριτήρια επιλογής πρακτορείου ποιοτικά και ποσοτικά τα 

ενδιαφερόµενα γραφεία γενικού τουρισµού, που πληρούν τις προβλεπόµενες 

από την κείµενη νοµοθεσία προϋποθέσεις λειτουργίας, να καταθέσουν ή να 

αποστείλουν προσφορά στο σχολείο µέχρι την ∆ευτέρα 20 Μαρτίου 2017 και 

ώρα 12:00, σε σφραγισµένο φάκελο µε επισυναπτόµενα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά σε πρωτότυπη µορφή και όχι µε τηλεοµοιοτυπία ή µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το 

ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι διαθέτει ειδικό 

σήµα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  
 
Η µονοήµερη εκδροµή-εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη θα 

πραγµατοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη. 

Συγκεκριµένα ζητούνται οι εξής προσφορές ξεχωριστά για κάθε 
µετακίνηση: 

α) Πρώτη µετακίνηση, λεωφορείο τουλάχιστον 50 θέσεων µε προορισµό το 

Πλανητάριο ΝΟΗΣΙΣ και στη συνέχεια µετάβαση στο εµπορικό κέντρο 

Mediterranean Cosmos. 

Ώρα αναχώρησης από το χώρο του σχολείου 7:30 π.µ και ώρα επιστροφής 

19:30 

 



β) ∆εύτερη µετακίνηση, λεωφορείο τουλάχιστον 58 θέσεων µε 

προορισµό την Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και στη 

συνέχεια µετάβαση στο εµπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos. 

Ώρα αναχώρησης από το χώρο του σχολείου 8:30 π.µ και ώρα 

επιστροφής 19:30 

 

γ) Τρίτη µετακίνηση, λεωφορείο τουλάχιστον 50 θέσεων µε προορισµό 

το Τ.Ε.Ι Σίνδου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια µετάβαση στο εµπορικό 

κέντρο Mediterranean Cosmos. 

Ώρα αναχώρισης από το χώρο του σχολείου 8:30 π.µ και ώρα επιστροφής 

19:30 

 

δ) Τέταρτη µετακίνηση, λεωφορείο τουλάχιστον 50 θέσεων µε 

προορισµό το Τ.Ε.Ι Σίνδου Θεσσαλονίκης στη συνέχεια µετάβαση στο 

εµπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos. 

Ώρα αναχώρισης από το χώρο του σχολείου 8:30 π.µ και ώρα επιστροφής 

19:30 

 

ε) Πέµπτη µετακίνηση, λεωφορείο τουλάχιστον 52 θέσεων µε προορισµό 

το Τ.Ε.Ι Σίνδου, όπου θα αποβιβαστεί µέρος των µαθητών και στη 

συνέχεια µε τους υπόλοιπους µαθητές θα µεταβεί στο Ιατρικό 

∆ιαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Από εκεί θα αναχωρήσει στις 12:30 

για το Τ.Ε.Ι Σίνδου προκειµένου να παραλάβει τους υπόλοιπους µαθητές, 

για να µεταβούν στο εµπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos. 

Ώρα αναχώρισης από το χώρο του σχολείου 8:30 π.µ και ώρα επιστροφής 

19:30 

Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται στην τελική συνολική τιµή ανά 
µετακίνηση. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στο γραφείο του ∆ιευθυντή του 2ου 

ΕΠΑΛ Πτολεµαΐδας στις 20 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:15. 
 

 

 

 

 

 

 

Ο ∆ιευθυντής 

 

Σάλιαγκας Ιωάννης 

ΠΕ19-ΠΕ03  


