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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

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

 
 

 Τετάρτη, 15-03-2018 
 

Αριθμ. πρωτ.: 345 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΠΡΟΣ:  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

 
ΚΟΙΝ. :  

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης  Κοζάνης 

Ταχ. Δ/νση : ΓΟΥΜΕΡΑΣ 4 

Τ.Κ. : 50200  

Τηλ.  
FAX 

: 24630 23892 
24630 25529 

Πληροφορίες : Παπαδοπούλου Δέσποινα 

 
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων  
 

Το 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας αποφάσισε πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή, στα πλαίσια των 
πολιτιστικών προγραμμάτων  

 
1. Παίζουμε θέατρο; 
2. Επαγγέλματα σχετικά με το θέατρο 
3. Παραδοσιακά εργαλεία στα χέρια ανθρώπων με παραδοσιακά επαγγέλματα 
4. Μετεωρολόγος – Μετεωρολογικός σταθμός 

 
Η μετακίνηση θα γίνει με τουριστικά λεωφορεία κατά τα προβλεπόμενα της 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ 

681/06-03-2016. Για το λόγο αυτό: 
Οι φάκελοι των προσφορών θα είναι ΚΛΕΙΣΤΟΙ και θα κατατεθούν στο γραφείο της 

Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας, έως την Τετάρτη 21-03-2018 και ώρα 11:30 μ.μ. 
και θα ανοιχτούν την ίδια μέρα στις 14.15 μ.μ.  

Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από επιτροπή, 
αποτελούμενη από τη Διευθύντρια του σχολείου, τον αρχηγό - συνοδό καθηγητή ανά 
πρόγραμμα, τον εκπρόσωπο των γονέων και κηδεμόνων και εκπρόσωπο των μαθητών. 
 Οι προσφορές των τουριστικών γραφείων πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με τα παρακάτω 
στοιχεία: 

1) ΗΜ/ΝΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:  
Πέμπτη, 26-04-2018 έως και Σάββατο, 28-04-2018 

2) ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Δύο (2) λεωφορεία, όχι διώροφο 
3) ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Θράκη  
4) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 80-90 μαθητές και 11 συνοδοί καθηγητές. Ο αριθμός αυτός ενδέχεται να 

μεταβληθεί  
5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ: (1) μία διανυκτέρευση κατά προτίμηση εντός της πόλης 

της Αλεξανδρούπολης (στις 26/3) και μία διανυκτέρευση κατά προτίμηση εντός της πόλης της 
Καβάλας (στις 27/3) σε ξενοδοχείο κατηγορίας 5, 4 ή 3 αστέρων με δίκλινα-τρίκλινα-τετράκλινα  
για τους μαθητές και δίκλινα – μονόκλινο για τους συνοδούς.  
Το συνοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει  

Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Ξάνθη, Δράμα, Δαδιά, Έβρος 

Το αναλυτικό και λεπτομερές πρόγραμμα της εκδρομής θα καθοριστεί από κοινού από τη 
Διεύθυνση, τον αρχηγό της εκδρομής, τους συνοδούς καθηγητές. Κάποιοι προορισμοί 
μπορεί να αλλάξουν. 
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6) Το έντυπο προσφοράς για τα τουριστικά γραφεία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
σχολείου και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης στο σύνδεσμο  Εκδρομές 
http://dide.koz.sch.gr (σε μορφή pdf). 

7) Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια και η κατακύρωσή του θα γίνει 
έπειτα από απόφαση της Επιτροπής παραλαβής. Η απόφαση κατακύρωσης θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του σχολείου.  http://2gym-ptolem.koz.sch.gr  

8) Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης ή μετάθεσης της εκδρομής σε άλλες 
ημερομηνίες λόγω σοβαρής αιτίας χωρίς αποζημίωση στο Τουριστικό Γραφείο.  

9) Προσφερόμενη συνολική τιμή κατ’ άτομο συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδεχόμενων 
κρατήσεων και του Φ.Π.Α., με ακριβείς ονομασίες των προτεινόμενων ξενοδοχείων και 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους και με επιβεβαίωση ότι όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι τους 
θα είναι στη διάθεση των μαθητών του σχολείου και σε πλήρη λειτουργία (απαραίτητες 

προϋποθέσεις σωστής διαμονής, καθαριότητα, θέρμανση, ζεστό νερό κ.λπ.). 
10) Πρωινό ή ημιδιατροφή (Πρωινό και δείπνο ή μεσημεριανό κατόπιν συνεννοήσεως) 

καθημερινά εντός ξενοδοχείου σε πλήρη μπουφέ απεριόριστης ποσότητας.  
11) Πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, τα οποία θα πληρούν τις προδιαγραφές (σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κ.λπ.) και θα είναι στην 
αποκλειστική διάθεση του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής με έμπειρους 
επαγγελματίες οδηγούς. 

12) Δωρεάν κάλυψη των συνοδών καθηγητών. 
13) Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών. 
14) Παράδοση «Συμβολαίου αστικής ευθύνης Τουριστικού γραφείου» στη προσφορά και 

υπεύθυνη δήλωση κατοχής σήματος λειτουργίας εν ισχύ. 
15) Προσφορά μεταφορικού μέσου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης επιστροφής μαθητών ή 

καθηγητών. 
16) Οποιαδήποτε συμπεφωνημένη, αλλά μη εκτελεσθείσα υποχρέωση του τουριστικού 

γραφείου, θα παρακρατηθεί από το ποσό της εξόφλησης. 
 

 Η Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας 
2ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας 

 
 
 

Δέσποινα Παπαδοπούλου 
 

 

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

