
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε & Δ.Ε

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.

     3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΤΕΡΜΑ

          Τ.Κ.50200
ΤΗΛ: 2463025140
FAX: 2463025140

Mail: mail@3gym-ptolem.koz.sch.gr 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βόιτσες Θεοδόσιος

Πτολ/δα 16-1-2017
Αριθμ. Πρωτ: 2

Προς: Τουριστικά Γραφεία 
Κοιν : Διεύθυνση Β/θμιας 
Εκπαίδευσης ν. Κοζάνης

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά 
Μαθητών – Καθηγητών στην Καστοριά»

 Το 3ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στο 
πλαίσιο προγραμμάτων περιβαλλοντικών θεμάτων με βάση την ΥΑ 12987/Γ2/02-12-2011,
      Για τη διενέργεια αυτής της εκδρομής προβαίνουμε σε Μειοδοτικό Διαγωνισμό με ποιοτικά 
κριτήρια από εγκεκριμένα και νόμιμα τουριστικά γραφεία. Οι προσφορές των Τουριστικών 
Γραφείων θα γίνουν με τα πιο κάτω στοιχεία και απαιτήσεις:

1) ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Καστοριά.

2) Προτεινόμενη ημερομηνία: 08/02/2017 

3) Μετάβαση και επιστροφή οδικώς με  1 λεωφορείο μέχρι 30 θέσεων

 4) Συνολικά Άτομα : 25 μαθητές  και 2 συνοδοί  καθηγητές  του 3ου Γυμνασίου 
Πτολεμαΐδας.
6) Την προσφερθείσα συνολική (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων 

και του Φ.Π.Α.) τιμή κατ΄ άτομο.
7) Ο Διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής.
8) Δωρεάν μετακίνηση των καθηγητών χωρίς να επιβαρύνονται οι μαθητές.
9) Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν στο γραφείο του Διευθυντή  του 
Γυμνασίου στις 20/01/2017 και έως τις 12:30 μ.μ.

             10) Οι προσφορές θα ανοιχθούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να        
παρευρεθούν από την επιτροπή που θα συσταθεί με βάση την ΥΑ 12987/Γ2/02-12-2011 στις 
20-01-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.

11) Tο πρόγραμμα περιλαμβάνει:
        α) Επίσκεψη στο ΚΠΕ Καστοριάς
                  β) Επίσκεψη στο σπήλαιο της Καστοριάς

1. Το πρακτορείο πρέπει να διαθέτει έμπειρους οδηγούς και τα λεωφορεία να πληρούν 

τις απαιτούμενες προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δελτίο 

καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ), να είναι δε στην αποκλειστική 

διάθεση του Σχολείου καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής.

2. Άριστη συνεργασία συνοδών-οδηγών (οδηγοί και λεωφορεία να βρίσκονται στη 
διάθεση του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής) για τις μετακινήσεις των 
μαθητών).

3. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση 

όπως και το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του 

απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του 

Τουριστικού Γραφείου.
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                                                                                      Βόιτσες Θεοδόσιος


