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Πξνο Σνπξηζηηθά Γξαθεία 

Πξόζθιεζε Δλδηαθέξνληνο 
γηα δηνξγάλσζε Γηδαθηηθήο Δπίζθεςεο 

ηνπ 2νπ
 Γπκλαζίνπ Πηνιεκαΐδαο 

 

Σν 2ν Γπκλάζην Πηνιεκαΐδαο δηνξγαλώλεη εκεξήζηα εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηε Θεζζαιολίθε. Γηα ηε 

δηελέξγεηα απηήο ηεο εθδξνκήο πξνβαίλνπκε ζε Μεηνδνηηθό Γηαγσληζκό κε πνηνηηθά θξηηήξηα από 

εγθεθξηκέλα θαη λόκηκα ηνπξηζηηθά γξαθεία.  

Οη πξνζθνξέο ησλ Σνπξηζηηθώλ Γξαθείσλ ζα γίλνπλ κε ηα πην θάησ ζηνηρεία θαη απαηηήζεηο: 

1) ΠΡΟΟΡΙΜΟ : Βαζηιηθό ζέαηξν, Μνλή Λαδαξηζηώλ, Θεζζαινλίθε 

2) Πξνηεηλόκελε εκεξνκελία : 07/02/2018 

3) Ώξα αλαρώξεζεο από Πηνιεκαΐδα: 08:30 π.κ. 

    Ώξα επηζηξνθήο από Θεζζαινλίθε: 22:00 κ.κ. 

4) πλνιηθά Άηνκα : 52 καζεηέο θαη 5 ζπλνδνί θαζεγεηέο ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Πηνιεκαΐδαο. 

5) Μεηάβαζε θαη επηζηξνθή νδηθώο. 

6) Σελ πξνζθεξζείζα ζπλνιηθή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ ηπρόλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ Φ.Π.Α.) 

ηηκή θαη ́ άηνκν. 

7) Ο Γηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο. 

8) Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ ζα θαηαηεζνύλ ζην γξαθείν ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ Γπκλαζίνπ ηελ Σξίηε 

23/01/2018 θαη  έσο 12:00 ην κεζεκέξη. 

10) Η επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο γίλεηαη από ην ύιινγν Γηδαζθόλησλ θαη ηε 

Γηεύζπλζε(ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ππ’ αξηζκ. 33120/ΓΓ4 ΤΑ (ΦΔΚ 681/Β/6-3-2017) . 

11) Σν ρνιείν δηαηεξεί ην Γηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ 

απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ζην Σνπξηζηηθό Γξαθείν. 

12) ην πξόγξακκα πεξηιακβάλνληαη επίζθεςε ζην Βαζηιηθό Θέαηξν θαη ηε Μνλή Λαδαξηζηώλ θαη ζηάζε 

γηα θαγεηό ζην COSMOS. 

13) ηελ αλσηέξσ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη : 

1. Πνιπηειή θιηκαηηδόκελα ιεσθνξεία όχι διώροφα, πνπ λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο (ζύκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, δειηίν θαηαιιειόηεηαο, ΚΣΔΟ, δώλεο αζθαιείαο θιπ.) λα είλαη δε ζηελ 
απνθιεηζηηθή δηάζεζή καο θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο κε έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο 
νδεγνύο. (Σν ηνπξηζηηθό γξαθείν δεζκεύεηαη γηα ηελ άςνγε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνύ θαη ηελ άξηζηε 
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ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε ζπληζηά ιόγν απόξξηςεο 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνπξηζηηθνύ από κειινληηθή κεηαθίλεζε ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ).  

2. Γσξεάλ θάιπςε ησλ ζπλνδώλ – θαζεγεηώλ (ύλνιν 5). 
3. Παξνπζία ππεπζύλνπ ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. 
4. Αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ. 
5. Παξάδνζε πκβνιαίνπ αζηηθήο επζύλεο Σνπξηζηηθνύ γξαθείνπ ζηελ πξνζθνξά.  
6. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά θάζε ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη ππεύζπλε δήισζε 

όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.  
7. Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε γξαπηή δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηελ εθδξνκή 

από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ ζα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ.  
 

Αμηνινγηθέο Παξάκεηξνη πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ αλάζεζε ηεο εθδξνκήο ζην Σνπξηζηηθό Γξαθείν: 

 Η Γεληθή Σηκή αλά Μαζεηή. 

 Τπνρξέσζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ λα αθνινπζήζεη ην πξόγξακκα πνπ ζα ζπληάμεη ην ζρνιείν. 

 Θα ιεθζεί ππόςε ε παιαηόηεηα ησλ ιεσθνξείσλ θαη γηα ην ιόγν απηό λα καο αλαθέξεηε ην ρξόλν 
πξώηεο θπθινθνξίαο θαζώο θαη ηνπο αξηζκνύο θπθινθνξίαο ησλ ιεσθνξείσλ πνπ ζα καο 
δηαζέζεηε.  

 Οπνηαδήπνηε κε εθηειεζηέα ππνρξέσζε από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα παξαθξαηεζεί από ην πνζό 
ηεο εμόθιεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο. 

 

Η Γηεπζύληξηα 
ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Πηνιεκαΐδαο 

 
 
 

Γξ. Παπαδνπνύινπ Γέζπνηλα 
  



Προζθορά Σοσρηζηηθού Γραθείοσ 

 ____________________________________________________ ( Ολοκαζία Σοσρηζηηθού Γραθείοσ) 

 _______________________________________________________ ( Δηεύζσλζε ) 

 _______________________________________________________ (ηοητεία Επηθοηλφλίας ) 

 

Σο Σοσρηζηηθό Γραθείο  _________________________________________ ζτεηηθά κε ηελ εθπαηδεσηηθή 

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

A. εκεηώζηε ηελ ηειηθή ηηκή θόζηοσς. 

ΤΜΦΩΝΗΘΕΙΑ ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ : _____________ 

B. εκεηώζηε Ναη ή Ότη 

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

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

οδεγούς. _____________ 

2. Μαδί κε ηελ προζθορά, θάζε ηοσρηζηηθό γραθείο ζα πρέπεη λα θαηαζέζεη θαη σπεύζσλε δήιφζε όηη 

δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηοσργίας ηο οποίο λα βρίζθεηαη ζε ηζτύ. ______________ 

3. Δφρεάλ θάισυε ηφλ ζσλοδώλ - θαζεγεηώλ ( ύλοιο 5) _____________ 

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

5. Αζθάιεηα ηαηροθαρκαθεσηηθής περίζαιυες καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ ________ 

6. Αζθάιεηα αζηηθής εσζύλες.  _______________ 

7. Να ζσκπιερώζεηε ηολ παραθάηφ πίλαθα.  

 Υρόλος πρώηες θσθιοθορίας Αρηζκός θσθιοθορίας 

 Λεφθορείο   

 

Πηοιεκαΐδα …../…../2018 

Γηα ηο Σοσρηζηηθό Γραθείο : 

 

 

 

 

 

(θραγίδα θαη Τπογραθή Τπεύζσλοσ ) 

 


