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Προσ Σουριςτικϊ Γραφεύα 
Πρόςκληςη Ενδιαφϋροντοσ για διοργϊνωςη Διδακτικόσ Επύςκεψησ του 2ου Γυμναςύου Πτολεμαΐδασ 

 

Σο 2ο Γυμνϊςιο Πτολεμαΐδασ διοργανώνει διδακτικό επύςκεψη ςτη Βίγλα Πιςοδερίου. Για τη διενϋργεια 

αυτόσ τησ εκδρομόσ προβαύνουμε ςε Μειοδοτικό Διαγωνιςμό με ποιοτικϊ κριτόρια από εγκεκριμϋνα και 

νόμιμα τουριςτικϊ γραφεύα.  

Οι προςφορϋσ των Σουριςτικών Γραφεύων θα γύνουν με τα πιο κϊτω ςτοιχεύα και απαιτόςεισ: 

1) ΠΡΟΟΡΙΜΟ : Φιονοδρομικό Κϋντρο Βύγλασ Πιςοδερύου, Υλώρινα 

2) Προτεινόμενη ημερομηνύα : 29/1/2018 

3) Ώρα αναχώρηςησ από Πτολεμαΐδα: 09:30 π.μ. 

    Ώρα επιςτροφόσ από Βύγλα Πιςοδερύου και ϊφιξησ ςτην Πτολ/δα: 15:30 μ.μ. 

4) υνολικϊ Άτομα : 210 - 235 μαθητϋσ και 14 ςυνοδού καθηγητϋσ του 2ου Γυμναςύου Πτολεμαΐδασ. 

5) Μετϊβαςη και επιςτροφό οδικώσ. 

6) Σην προςφερθεύςα ςυνολικό (ςυμπεριλαμβανομϋνων όλων των τυχόν κρατόςεων και του Υ.Π.Α.) τιμό 

κατ’  ϊτομο. 

7) Ο Διαγωνιςμόσ θα εύναι μειοδοτικόσ με ποιοτικϊ κριτόρια επιλογόσ. 

8) Οι φϊκελοι των προςφορών θα κατατεθούν ςτο γραφεύο τησ Διεύθυνςησ του Γυμναςύου τη Δευτϋρα 

15/1/2018 και  ϋωσ 12:00 το μεςημϋρι. 

9) Η επιλογό τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ προςφορϊσ γύνεται από το ύλλογο Διδαςκόντων και τη 

Διεύθυνςη(ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτην υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4 ΤΑ (ΥΕΚ 681/Β/6-3-2017) . 

10) Σο χολεύο διατηρεύ το Δικαύωμα τησ ακύρωςησ τησ εκδρομόσ ό τησ μετϊθεςόσ τησ ςε ϊλλη ημερομηνύα 

λόγω μη ςυμπλόρωςησ του απαιτούμενου αριθμού μαθητών, λόγω καιρικών ςυνθηκών ό ϊλλησ ςοβαρόσ 

αιτύασ, χωρύσ αποζημύωςη ςτο Σουριςτικό Γραφεύο. 

11) την προςφορϊ θα πρϋπει να περιλαμβϊνονται τα κϊτωθι : 

i. Πολυτελό κλιματιζόμενα λεωφορεύα, όχι διώροφα, που να πληρούν τισ προδιαγραφϋσ (ςύμφωνα με 
την κεύμενη νομοθεςύα, δελτύο καταλληλότητασ, ΚΣΕΟ, ζώνεσ αςφαλεύασ κλπ.) να εύναι δε ςτην 
αποκλειςτικό διϊθεςό μασ καθ’ όλη την διϊρκεια τησ εκδρομόσ με ϋμπειρουσ επαγγελματύεσ 
οδηγούσ. Το τουριςτικό γραφείο ςυμπληρώνει ςχετικό πίνακα με τουσ αριθμούσ 
κυκλοφορίασ και το έτοσ κυκλοφορίασ των λεωφορείων που θα διαθέςει ςτο ςχολείο.  
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Σε περίπτωςη που δεν ςυμπληρωθεί ο ςυγκεκριμένοσ πίνακασ, η προςφορά δεν 
αξιολογείται, γιατύ δεν μπορεύ να ςυγκριθεύ με αυτϋσ των ϊλλων γραφεύων. 

ii. Σο τουριςτικό γραφεύο δεςμεύεται για την ϊψογη ςυμπεριφορϊ κϊθε οδηγού και την ϊριςτη 
ςυνεργαςύα του με τουσ ςυνοδούσ καθηγητϋσ. Οποιαδόποτε παρϋκκλιςη ςυνιςτϊ λόγο απόρριψησ 
του ςυγκεκριμϋνου τουριςτικού γραφεύου από μελλοντικό μετακύνηςη των μαθητών του ςχολεύου.  

iii. Δωρεϊν κϊλυψη των ςυνοδών – καθηγητών (ύνολο 14). 
iv. Παρουςύα υπευθύνου του τουριςτικού γραφεύου καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ εκδρομόσ. 
v. Αςφϊλεια ιατροφαρμακευτικόσ περύθαλψησ μαθητών και καθηγητών. 
vi. Παρϊδοςη υμβολαύου αςτικόσ ευθύνησ Σουριςτικού γραφεύου ςτην προςφορϊ.  
vii. Μαζύ με την προςφορϊ κϊθε τουριςτικό γραφεύο θα πρϋπει να καταθϋςει και υπεύθυνη δόλωςη ότι 

διαθϋτει ειδικό ςόμα λειτουργύασ το οπούο βρύςκεται ςε ιςχύ.  
viii. Σο χολεύο διατηρεύ το δικαύωμα για οποιαδόποτε γραπτό διευκρύνιςη ςχετικϊ με την εκδρομό από 

τα τουριςτικϊ γραφεύα που θα εκδηλώςουν ενδιαφϋρον.  
 
χετικϊ παρακαλούμε να ςυμπληρωθεύ η ςελύδα τησ προςφορϊσ που επιςυνϊπτεται ςτο τϋλοσ τησ 
παρούςασ Πρόςκληςησ  
 

Αξιολογικϋσ Παρϊμετροι που θα επηρεϊςουν την ανϊθεςη τησ εκδρομόσ ςτο Σουριςτικό Γραφεύο: 
 Η Γενικό Σιμό ανϊ Μαθητό. 
 Τποχρϋωςη του τουριςτικού γραφεύου να ακολουθόςει το πρόγραμμα που θα ςυντϊξει το ςχολεύο. 
 Θα ληφθεύ υπόψη η παλαιότητα των λεωφορεύων και για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μασ 

αναφϋρετε το χρόνο πρώτησ κυκλοφορύασ καθώσ και τουσ αριθμούσ κυκλοφορύασ των λεωφορεύων 
που θα μασ διαθϋςετε.  

 Οποιαδόποτε μη εκτελεςτϋα υποχρϋωςη από το τουριςτικό γραφεύο θα παρακρατηθεύ από το ποςό τησ 
εξόφληςησ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ εκδρομόσ. 

 

Η Διευθύντρια 
του 2ου Γυμναςύου Πτολεμαΐδασ 

 
Δρ Παπαδοπούλου Δϋςποινα 



Προζθορά Σοσρηζηηθού Γραθείοσ 

 ____________________________________________________ ( Ολοκαζία Σοσρηζηηθού Γραθείοσ) 

 _______________________________________________________ ( Γηεύζσλζε ) 

 _______________________________________________________ (ηοητεία Δπηθοηλφλίας ) 

 

Σο Σοσρηζηηθό Γραθείο  _________________________________________ ζτεηηθά κε ηελ εθπαηδεσηηθή 

εθδροκή ηοσ 2οσ Γσκλαζίοσ Πηοιεκαΐδας ζηε Βίγια Πηζοδερίοσ ζσληάζζεη θαη προζθέρεη ηα πηο θάηφ : 

Α. (εκεηώζηε ηελ ηειηθή ηηκή θόζηοσς) ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΛΔΩΦΟΡΔΙΟ : _____________ 

Β. (εκεηώζηε Ναη ή Ότη) 

1. Ποισηειή θιηκαηηδόκελα πούικαλ, ηα οποίο πιερούλ ηης προδηαγραθές (δειηίο θαηαιιειόηεηας ΚΣΔΟ, 

δώλες αζθαιείας θιπ.) ζηελ αποθιεηζηηθή δηάζεζε ηοσ ζτοιείοσ θαζ' όιε ηελ δηάρθεηα ηες εθδροκής κε 

έκπεηροσς οδεγούς. _____________ 

2. Καηάζεζε σπεύζσλες δήιφζες όηη ηο γραθείο δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηοσργίας ηο οποίο βρίζθεηαη ζε 

ηζτύ. ______________ 

3. Γφρεάλ θάισυε ηφλ ζσλοδώλ - θαζεγεηώλ ( ύλοιο 14) _____________ 

4. Παροσζία σπεσζύλοσ ηοσ ηοσρηζηηθού γραθείοσ θαζ' όιε ηε δηάρθεηα ηες εθδροκής. _____________ 

5. Αζθάιεηα ηαηροθαρκαθεσηηθής περίζαιυες καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ ________ 

6. Αζθάιεηα αζηηθής εσζύλες.  _______________ 

Πίλαθας ιεφθορείφλ ποσ δηαηίζεληαη γηα ηελ εθδροκή (Να ζσκπιερφζεί)  

 Υρόλος πρώηες θσθιοθορίας Αρηζκός θσθιοθορίας 

Α Λεφθορείο   

Β Λεφθορείο   

Γ Λεφθορείο   

Γ Λεφθορείο   

Δ Λεφθορείο   

 

Πηοιεκαΐδα …../…../2018 

Γηα ηο Σοσρηζηηθό Γραθείο : 

 

 

 

(θραγίδα θαη Τπογραθή Τπεύζσλοσ ) 
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