
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η 

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΟΖΑΝΗ 

2ο  ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ 

Πόλη: Πηολεμαΐδα 
Ημερομηνία:8-11-2016  
Αρ. Πρωη: 584 

Τατ. Δ/νζη : Μονής Γοσμεράς 4  
ΠΡΟ 

Προσ : ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΑ - ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ 
ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΑ 
Κοιν: ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΟΖΑΝΗ 

Τ.Κ. - Πόλη : 50200 Πηολεμαΐδα 

Πληροθορίες : Νίκοσ Λσμπέρης 

Τηλέθωνο : 24630-23892 

Fax : 24630-25529 

Ιζηοζελίδα : http://2gym-ptolem.koz.sch.gr  

email : 2gymptol@sch.gr   

 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ  εκδιλωςθσ  ενδιαφζροντοσ  για τθν μεταφορά μακθτών ςτθν  Αίκουςα Σζχνθσ  
Κοηάνθσ»   
 
Σο 2ο Γυμνάςιο  Πτολεμαΐδασ,   ςτο   πλαίςιο των εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων  μακθτϊν, κα 
πραγματοποιιςει διδακτικι επίςκεψθ ςτθν Αίκουςα Σζχνθσ Κοηάνθσ,  τθν Σρίτθ 22 Νοεμβρίου 2016. 
Ώρα αναχώρθςθσ: 10:30 το πρωΐ από τον χϊρο του ςχολείου. 
 Ώρα επιςτροφισ: 14:00  ςτο χολείο. 
  
 Οι  μακθτζσ  που  κα  ςυμμετάςχουν  ςτθν  διδακτικι  επίςκεψθ  είναι διακόςιοι  είκοςι(220) και δεκαπζντε 
(15) οι ςυνοδοί κακθγθτζσ. Αρικμόσ λεωφορείων που απαιτοφνται πζντε  (5) . 
 
Ο διαγωνιςμόσ  είναι μειοδοτικόσ με ποιοτικά  κριτιρια. Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι  για   τθν   μεταφορά    
κακθγθτϊν   και   μακθτϊν,   να παρουςιάςουν  τισ  προςφορζσ  τουσ  ςτο  γραφείο  τθσ  διεφκυνςθσ  του 
χολείου μζχρι  τθν Δευτζρα 14 Νοεμβρίου 2016 ςτισ 11:30.  
Οι προςφορζσ  πρζπει  να περιζχουν τα παρακάτω ςτοιχεία: 
1.  Κόςτοσ κατά  λεωφορείο  και ςυνολικό κόςτοσ  λεωφορείων. 
2. Τπεφκυνθ  διλωςθ  γραφείου, ότι διακζτει  ειδικό ςιμα  λειτουργίασ και Αςφάλιςθ Ευκφνθσ  
Διοργανωτι. 
Οι προςφορζσ  κα πρζπει να γίνουν ςφμφωνα με τα παρακάτω κριτιρια και απαιτιςεισ: 
1.  Αναφορά  κόςτουσ  ανά  μακθτι.  Να  αναφζρεται  ςε  ξεχωριςτι παράγραφο  θ τελικι  ςυνολικι  τιμι 
(ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των κρατιςεων του ΦΠΑ). 
2.  Σο πρακτορείο  πρζπει  να διακζτει  ζμπειρουσ οδθγοφσ  και τα λεωφορεία να πλθροφν  τισ 
απαιτοφμενεσ  προδιαγραφζσ, ςφμφωνα  με τθν κείμενθ νομοκεςία (δελτίο  καταλλθλότθτασ,  ΚΣΕΟ,  ηϊνεσ  
αςφαλείασ  κλπ),  να είναι δε ςτθν αποκλειςτικι διάκεςθ του χολείου κακ’ όλθ τθν διάρκεια 
τθσεπίςκεψθσ. 
3.  Σο  χολείο  διατθρεί  το  δικαίωμα  για  οποιαδιποτε  περαιτζρω γραπτι διευκρίνιςθ όπωσ  και το 
δικαίωμα  ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ λόγω  μθ  ςυμπλιρωςθσ  του  απαιτοφμενου  αρικμοφ  μακθτϊν  ι  
άλλθσ ςοβαρισ  αιτίασ, χωρίσ  αποηθμίωςθ  του Σουριςτικοφ Γραφείου.  

Ο Διευκυντισ 
 
Νίκου Λυμπζρθσ 
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