
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                      ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ :22-02-2017
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                  Α.Π :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                        ΠΡΟΣ:   Ταξιδιωτικά-Τουριστικά             

Γραφεία
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                               

Σχολική Μονάδα  :  3ο Γυμνάσιο Πτολ/δας                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ                                
Ταχ. Δ/νση       : Τέρμα Μ. Ασίας                                           ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Πληρoφ.          : Βόιτσες Θεοδόσιος

         : 2463025140
            : 2463025140-2463055185
e-mail           : mail@3gym-ptolem.koz.sch.gr

ΘΕΜΑ :   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το 3o Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας  πραγματοποιεί ημερήσια εκπαιδευτική  
επίσκεψη στα πλαίσια των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων στο 
Αμύνταιο –Άγιο Παντελαιήμονα Αμυνταίουκαι καλεί τους ενδιαφερόμενους 
(ταξιδιωτικά - τουριστικά γραφεία), που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο 
στο γραφείο του Διευθυντή μέχρι τη Πέμπτη 02-03-2017 και ώρα 13,00 μμ. 
Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του Διευθυντή την ίδια ημέρα στις 
13:00 μμ. παρουσία όλων των ενδιαφερομένων.

Οι προσφορές των Τουριστικών Γραφείων θα γίνουν με τα πιο κάτω 
στοιχεία και απαιτήσεις :
1) Τόπος προορισμού: Αμύνταιο-Άγιος Παντελεήμονας Φλώρινας που 
περιλαμβάνει και τις παρακάτω μετακινήσεις:
α) Επίσκεψη στο κτήμα  Άλφα (Οινοποιείο).
β) Επίσκεψη στο Οινοποιείο του  Συνεταιρισμού Αμυνταίου.
γ) Επίσκεψη στη βιοτεχνία Ναουμίδη στον Άγιο Παντελεήμονα. 
 δ) Στάση για φαγητό στο Αμύνταιο.
2) Προτεινόμενη ημερομηνία: 16-03-2017 ημέρα Πέμπτη.
3) Αναχώρηση :   08:30 από το σχολείο    Επιστροφή: 18:00 στο σχολείο.
4) Συνολικά άτομα: μαθητές 33 και 2 συνοδοί (1 συνοδός και 1 αρχηγός).
5) Την προσφερθείσα συνολική τιμή  ανά λεωφορείο ( συμπεριλαμβανομένων 
όλων των τυχόν κρατήσεων και του Φ.Π.Α).
6) Ο Διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής. 
7) Η Αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει 
από πενταμελή επιτροπή, αποτελούμενη από τον Δ/ντή  του σχολείου, τη 
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συνοδό καθηγήτρια, εκπρόσωπο των γονέων- κηδεμόνων και εκπροσώπους 
των μαθητών. 
8) Το Σχολείο διατηρεί το Δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής , λόγω μη 
συμπλήρωσης  του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής  αιτίας, 
χωρίς αποζημίωση στο Τουριστικό Γραφείου. 

Για την μεταφορά των μαθητών και των συνοδών καθηγητών τους 
απαιτούνται:
-Ένα Λεωφορείο τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων κλιματιζόμενo με όλες 
τις προδιαγραφές ασφαλείας ( ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες 
ασφαλείας κλπ).
-Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.
-Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη ειδικού σήματος λειτουργίας σε ισχύ. 

                                                                                              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Βόιτσες Θεοδόσιος
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