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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 

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

 
 

 Σετάρτθ, 24-01-2018 
 

Αρικμ. πρωτ.: 38 

2ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ ΠΡΟ:  
ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

 
ΚΟΙΝ. :  

Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ  Κοηάνθσ 

Σαχ. Δ/νςθ : ΓΟΤΜΕΡΑ 4 

Σ.Κ. : 50200  

Σθλ.  
FAX 

: 24630 23892 
24630 25529 

Πλθροφορίεσ : ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ 

 
Θζμα: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικών γραφείων για τθ Βουλι των 
Ελλινων» 
 

Σο 2ο Γυμνάςιο Πτολεμαΐδασ αποφάςιςε τριιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι, με ςκοπό τθν 
επίςκεψθ ςτθ Βουλι των Ελλινων.  

Η μετακίνθςθ κα γίνει με τουριςτικά λεωφορεία κατά τα προβλεπόμενα των Φ. 12 / ΦΜ / 48140 

/Γ1/21-03-2017 (Β΄1115) και 33120/ΓΓ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υποσργικές Αποφάσεις. 
Για το λόγο αυτό: 
Οι φάκελοι των προςφορϊν κα είναι ΚΛΕΙΣΟΙ και κα κατατεκοφν ςτο γραφείο τθσ 

Διευκφντριασ του 2ου Γυμναςίου Πτολεμαΐδασ, ζωσ τθν Σετάρτθ 31-01-2018 και ϊρα 13:00 μ.μ. 
και κα ανοιχτοφν τθν ίδια μζρα ςτισ 13.15 μ.μ.  

Η αξιολόγθςθ και επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ προςφοράσ κα γίνει από επιτροπι, 
αποτελοφμενθ από τθν Διευκφντρια του ςχολείου, τον αρχθγό και ζνα ςυνοδό κακθγθτι, τον 
εκπρόςωπο των γονζων και κθδεμόνων και τον εκπρόςωπο των μακθτϊν. 
 Οι προςφορζσ των τουριςτικϊν γραφείων πρζπει να κατατεκοφν ςφμφωνα με τα παρακάτω 
ςτοιχεία: 

1) ΗΜ/ΝΙΕ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ:  
  Πζμπτθ, 08-03-2018 ζωσ και άββατο, 10-03-2018 

2) ΣΡΟΠΟ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ: Δφο (2) λεωφορεία 
3) ΠΡΟΟΡΙΜΟ: Ακινα 
4) ΤΜΜΕΣΟΧΗ: πικανόσ αρικμόσ μακθτϊν : 80 και ςυνοδϊν : 7 
5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟ: (2) δφο διανυκτερεφςεισ ςτθν Ακινα, ςε ξενοδοχεία 

κατθγορίασ 5 ι 4 αςτζρων με δίκλινα – τρίκλινα – τετράκλινα για τουσ μακθτζσ και μονόκλινα για 
τουσ ςυνοδοφσ. Η ςφνκεςθ των δωματίων κα κακοριςτεί από το ςχολείο. 
Περιλαμβάνει : 

1. Επίςκεψθ ςτθ Βουλι των Ελλινων, Ακρόπολθ, Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ,  
2. Παρακολοφκθςθ κεατρικισ παράςταςθσ, 
3. Επίςκεψθ ςε Καλλιμάρμαρο ςτάδιο - Ζάππειο, Αττικό Πάρκο, Ίδρυμα ταφροσ Νιάρχοσ 
4. Επίςκεψθ - φαγθτό Athens Metro Mall, Φαγθτό ςε ταβζρνα περιοχισ Ακθνϊν. 

Σο αναλυτικό και λεπτομερζσ πρόγραμμα τθσ εκδρομισ κα κακοριςτεί από κοινοφ από 
τθν Διευκφντρια τθσ ςχολικισ μονάδασ, τον αρχθγό τθσ εκδρομισ, τουσ ςυνοδοφσ 
κακθγθτζσ και τον εκπρόςωπο των Γονζων και Κθδεμόνων. Κάποιοι προοριςμοί μπορεί να 
απαλειφκοφν. 

6) Σο ζντυπο προςφοράσ για τα τουριςτικά γραφεία κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του 
ςχολείου και τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ ςτο ςφνδεςμο  Εκδρομζσ 
http://dide.koz.sch.gr (ςε μορφι pdf). 
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7) Ο διαγωνιςμόσ κα είναι μειοδοτικόσ με ποιοτικά κριτιρια και θ κατακφρωςι του κα γίνει 
ζπειτα από απόφαςθ τθσ Επιτροπισ παραλαβισ. Η απόφαςθ κα αναρτθκεί ςτθν 
ιςτοςελίδα του ςχολείου.  http://2gym-ptolem.koz.sch.gr  

8) Σο ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ λόγω μθ ςυμπλιρωςθσ του 
απαιτοφμενου – ςφμφωνα με το νόμο - αρικμοφ μακθτϊν ι άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ χωρίσ 
αποηθμίωςθ προσ ςτο Σουριςτικό Γραφείο.  

9) Προςφερόμενθ ςυνολικι τιμι κατ’ άτομο ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των ενδεχόμενων 
κρατιςεων και του Φ.Π.Α., με ακριβείσ ονομαςίεσ των προτεινόμενων ξενοδοχείων και 
θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ τουσ και με επιβεβαίωςθ ότι όλοι οι κοινόχρθςτοι χϊροι τουσ 
κα είναι ςτθ διάκεςθ των μακθτϊν του ςχολείου και ςε πλιρθ λειτουργία (απαραίτθτεσ 

προχποκζςεισ ςωςτισ διαμονισ, κακαριότθτα, κζρμανςθ, ηεςτό νερό κ.λπ.). 
10) Ημιδιατροφι κακθμερινά εντόσ ξενοδοχείου ςε πλιρθ μπουφζ απεριόριςτθσ ποςότθτασ 

και (γεφμα ι δείπνο κατόπιν ςυνεννοιςεωσ. Να αναγράφεται ςτθν προςφορά θ τιμι κατ’ 
άτομο).  

11) Πολυτελι κλιματιηόμενα λεωφορεία, τα οποία κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ (ςφμφωνα με 

τθν κείμενθ νομοκεςία, δελτίο καταλλθλότθτασ, ΚΣΕΟ, ηϊνεσ αςφαλείασ κ.λπ.) και κα είναι ςτθν 
αποκλειςτικι διάκεςθ του ςχολείου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ με ζμπειρουσ 
επαγγελματίεσ οδθγοφσ. 

12) Δωρεάν κάλυψθ των ςυνοδϊν κακθγθτϊν. 
13) Αςφάλεια ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ μακθτϊν και κακθγθτϊν. 
14) Παράδοςθ «υμβολαίου αςτικισ ευκφνθσ Σουριςτικοφ γραφείου» ςτθν προςφορά και 

υπεφκυνθ διλωςθ κατοχισ ςιματοσ λειτουργίασ εν ιςχφ. 
15) Προςφορά μεταφορικοφ μζςου ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ επιςτροφισ μακθτϊν ι 

κακθγθτϊν. 
16) Οι αξιολογικζσ παράμετροι που κα επθρεάςουν τθν ανάκεςθ τθσ εκδρομισ είναι οι εξισ: 

a. Η γενικι τιμι ανά μακθτι. 
b. Η απόςταςθ του ξενοδοχείου από το κζντρο τθσ πόλθσ. 
c. Η χρονολογία λειτουργίασ του λεωφορείου. 
d. Η ολοιμερθ διάκεςθ του λεωφορείου. 
e. Οι προδιαγραφζσ διατροφισ (πρωινό) προςφορά (γεφμα ι δείπνο). 
f. Η υποχρζωςθ του τουριςτικοφ γραφείου να ακολουκιςει το πρόγραμμα που κα ςυντάξει το 

ςχολείο. 

19) Προςφορά τριϊν (3) ξεναγϊν ςτο Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ – τρία γκρουπ και (2) δφο ςτθν 
Ακρόπολθ –δφο γκρουπ. 

20) Οποιαδιποτε ςυμπεφωνθμζνθ, αλλά μθ εκτελεςκείςα υποχρζωςθ του τουριςτικοφ 
γραφείου, κα παρακρατθκεί από το ποςό τθσ εξόφλθςθσ. 

 Η Διευκφντρια τθσ χολικισ Μονάδασ 
2ου Γυμναςίου Πτολεμαΐδασ 

 
 
 

Παπαδοποφλου Δζςποινα 
 

 

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

