
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Πτολεμαΐδα,  20-6-2017 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
Αρ. Πρωτ.: 682  

-------  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. 
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 

 
 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 
----- 

 
ΠΡΟΣ:     

2ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ  Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
25ης Μαρτίου 6, 50200 Πτολεμαΐδα  ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Τηλ. 24630-25511, 2463080734 
 Fax 24630-82234 

 (Για δημοσίευση στην 
ιστοσελίδα) 

   
email: mail@2epal-ptolem.koz.sch.gr   

 

 

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς μετακίνησης στην 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ERASMUS+ ” 
 
Το 2

ο
 ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ζητά την κατάθεση ενσφράγιστων κλειστών 

προσφορών, σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α., ΦΕΚ 681/τ.β’/06-
03-2017 για την αεροπορική μετακίνηση εκπαιδευτικών στην Πορτογαλία, στα 
πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης-
ΚΑ1/ERASMUS+/VET του σχολείου μας με κωδικό αριθμό 2016-1-EL01-KA102-
023000 και τίτλο «Δραστηριότητα Προσωπικού E-learning Tools and 
Technologies in Education» 
Καλούνται τα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν ενσφράγιστες κλειστές 
προσφορές που να περιλαμβάνουν τα έξοδα μετακίνησης (αεροπορικά 
εισιτήρια) για την μετάβαση από Θεσσαλονίκη στην πόλη της Λισσαβόνας της 
Πορτογαλίας και αντίστροφα ως εξής:  
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
Τα έξοδα μετακίνησης (αεροπορικά εισιτήρια) 12 ατόμων (εκπαιδευτικών) με 
αναχώρηση 23-9-2017 ημέρα Σάββατο και επιστροφή 07-10-2017 ημέρα 
Σάββατο. 
 
Επίσης πρέπει να δοθεί τιμή για την μεταφορά των παραπάνω ατόμων με ένα 
λεωφορείο από το Σχολείο (2

ο
 ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) στις  

23-9-2017 έως το αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και αντίστοιχα για την επιστροφή 
τους στις 07-10-2017.  
 
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Συνολικό κόστος μετακίνησης καθώς επίσης και το κόστος κατ’ άτομο και τι 
ακριβώς περιλαμβάνεται στην τιμή  

 Λεπτομερή αναφορά των ωρών άφιξης και αναχώρησης από και προς τα 
αεροδρόμια καθώς και τον ενδιάμεσο σταθμό (αν υπάρχει).  



Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας 
σε ισχύ  

 Να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ονομάτων επιβατών χωρίς επιβάρυνση (ή 
ποια θα είναι η επιβάρυνση) και να αναφέρεται ρητά μέχρι ποιο ποσοστό μπορεί 
να συμβεί αυτό, καθώς και μέχρι πόσες ημέρες νωρίτερα. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής : 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν τις κατά 
το νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας .  
 
Περισσότερες πληροφορίες : 

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο της 
δράσης κ. Σάλιαγκα Ιωάννη, τηλ 2463025511,6931579061 
 
Η κατάθεση των προσφορών μπορεί να γίνει έως την Δευτέρα  26/06/2017 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο γραφείο του Διευθυντή του 2

ου
  ΕΠΑΛ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 
 
Άνοιγμα των προσφορών: 
Θα πραγματοποιηθεί στις 26/06/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, στο 
γραφείο του Διευθυντή του 2

ου
  ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

 
 
Επιλογή αναδόχου:  
Τα κριτήρια επιλογής αποτελούν συνδυασμό οικονομικότερης και ποιοτικότερης 
πρότασης. 
 
 Ο Διευθυντής 
 
 

Σάλιαγκας Δ. Ιωάννης 
ΠΕ19–ΠΕ03 


