
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  

        Nεάπολη,   23/1/2017  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ       Αρ. Πρωτ.: 6 

 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ         

 -----    

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ   ΠΡΟΣ: Τουριστικά-Ταξιδιωτικά Γραφεία 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   ΚΟΙΝ.: Δ.Δ.Ε. Κοζάνης 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    

 ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ     
 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

-----  

          Ταχ. Δ/νση : ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

                              50001 ΝΕΑΠΟΛΗ 

Τηλέφωνο  : 24680-22270          

 FAX    : 24680-23182 

e-mail         : mail@lyk-neapol.koz.sch.gr  

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών πρακτορείων για 

διδακτική επίσκεψη στο Χιονοδρομικό Κέντρο Πισοδερίου Φλώρινας 

  
Το Γενικό Λύκειο Νεάπολης, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 129287/Γ2 (ΦΕΚ 

2769/2-12-2011), διοργανώνει  διδακτική επίσκεψη στο Χιονοδρομικό Κέντρο Πισοδερίου 

Φλώρινας για τους μαθητές των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του σχολείου και 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 ΓΕΛ Νεάπολης 

μέχρι την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο 

Γραφείο του Διευθυντή την ίδια μέρα στις 11:00 π.μ. παρουσία όλων των ενδιαφερόμενων.  

       Η μετακίνηση γίνεται στα πλαίσια διδακτικής επίσκεψης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

 

Οι προσφορές των τουριστικών γραφείων πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με τα παρακάτω 

στοιχεία:  

 

1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:  ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

2. Πραγματοποίηση εκδρομής:  10 Φεβρουαρίου   

3. Αναχώρηση: 8.15΄ από το σχολείο Επιστροφή: 16.00΄ στο σχολείο 

4. Συνολικά άτομα: 97 (  92 μαθητές  και 5 συνοδοί καθηγητές). 

5. Προσφερόμενη συνολική τιμή ανά λεωφορείο συμπεριλαμβανομένων όλων των 

ενδεχόμενων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 

 

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια και η κατακύρωσή του θα 

γίνει μετά από απόφαση του  Διευθυντή του ΓΕ.Λ. Νεάπολης και πρόταση των συνοδών 

καθηγητών και του εκπροσώπου των Γονέων και Κηδεμόνων.  

 

 

 

 

  

  

  

  



Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του 

απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας χωρίς αποζημίωση στο Τουριστικό 

Γραφείο.  

 

Για τη μεταφορά των μαθητών και των συνοδών καθηγητών τους απαιτούνται: 

 2 λεωφορεία τουλάχιστον 50 θέσεων κλιματιζόμενα 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, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. 

 

Το έντυπο προσφοράς για τα τουριστικά γραφεία θα είναι αυστηρά το ανηρτημένο στην 

ιστοσελίδα http://dide.koz.sch.gr (σε μορφή pdf).   

 

                           

  

 

                                                  Ο Διευθυντής  

 

 

                                                                                                                             

   Εμμανουηλίδης  Κωνσταντίνος 
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