
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδακτικής επίσκεψης στο Αμύνταιο»  

Το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης (Πτολεμαΐδα) ζητά κατάθεση ενσφράγιστων 
προσφορών, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 681/τ.Β/6-3-2017, για την 
πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης στο Αμύνταιο (Κτήμα Άλφα), στις  24/4/2017. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 Αριθμός συμμετεχόντων: 33 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές   
 Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο 
 Πρόγραμμα:  
Αναχώρηση από χώρο του 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας 24-4-2017 (11:45 πμ).  
Επίσκεψη στο Κτήμα Άλφα στο Αμύνταιο.  
Επιστροφή στην Πτολεμαΐδα στις 24-4-2017 (16:00 μμ.) 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ 

1. Υπεύθυνη δήλωση από το ταξιδιωτικό γραφείο ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το 
οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  

2. Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πρόσθετη 
ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας των 
συμμετεχόντων. Είναι απαραίτητο να επισυνάπτονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά. 

3. Το λεωφορείο πρέπει να τηρεί όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο προδιαγραφές 
(ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας, επαγγελματική άδεια κ.λπ.) όπως και να πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών. 

4. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα μη πραγματοποίησης της εκδρομής σε περίπτωση 
ανεπαρκούς συμμετοχής μαθητών. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
2ο Ε.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) 

 
Ταχ.Δ/νση: Τέρμα Μικράς Ασίας 
Τ.Κ.-Πόλη: 50200 – Πτολεμαΐδα 
E-mail: mail@1epal-ptolem.koz.sch.gr 
Πληροφορίες: Μάντζος Τρύφων 
Τηλέφωνο: 2463080218 
Fax: 2463028899 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 6-4-2017 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 49 

 

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 



ΥΠΟΒΟΛΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα υποβληθούν στο 2ο Ε.Κ. Πτολεμαΐδας, (Τέρμα Μικράς Ασίας στο 2ο 
όροφο) στο γραφείο του Διευθυντή, σε κλειστό φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 12-4-2017, ώρα 
11:00 πμ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα 11:30 πμ, με 
κριτήρια οικονομικά, ποιοτικά και ασφάλειας. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη ή μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται 
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών, εάν σε αυτήν υπάρχουν 
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. 

 
 
 
 
 

     Ο Δ/ντης  
 
 

Μάντζος Τρύφων 


