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Προς Τουριστικά Γραφεία 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) 
για διοργάνωση ∆ιδακτικής Επίσκεψης  

του 2ου Γυµνασίου Πτολεµαΐδας 
 
Το 2ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας διοργανώνει διδακτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Για τη διενέργεια 

αυτής της εκδροµής προβαίνουµε σε Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε ποιοτικά κριτήρια από εγκεκριµένα και 
νόµιµα τουριστικά γραφεία. 
 
Οι προσφορές των Τουριστικών Γραφείων θα γίνουν µε τα πιο κάτω στοιχεία και απαιτήσεις:  
1) ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Τεχνολογικό Μουσείο- Αµερικανική Γεωργική Σχολή, Θεσσαλονίκη 
 
2) Προτεινόµενη ηµεροµηνία : 22/11/2017 
 
3) Ώρα αναχώρησης από Πτολεµαΐδα: 07:00 π.µ. 
 
Ώρα επιστροφής από Θεσσαλονίκη: 16:10 µ.µ. 

 
4) Συνολικά Άτοµα : 230 - 245 µαθητές και 16 συνοδοί καθηγητές του 2ου Γυµνασίου Πτολεµαΐδας.  
5) Μετάβαση και επιστροφή οδικώς. 
 
6) Την προσφερθείσα συνολική (συµπεριλαµβανοµένων όλων των τυχόν κρατήσεων και του Φ.Π.Α.) 

τιµή κατ ́άτοµο. 
 
7) Ο ∆ιαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός µε ποιοτικά κριτήρια επιλογής. 
 
8) Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν στο γραφείο της ∆ιεύθυνσης του Γυµνασίου την Τετάρτη 

15/11/2017 και έως τις 10:30. 
 
10) Η επιλογή της πλέον συµφέρουσας προσφοράς γίνεται από το Σύλλογο ∆ιδασκόντων και τη 

∆ιεύθυνση(σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην υπ’ αριθµ. 33120/Γ∆4 ΥΑ (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017) . 
 
11) Το Σχολείο διατηρεί το ∆ικαίωµα της ακύρωσης της εκδροµής, λόγω µη συµπλήρωσης του 

απαιτούµενου αριθµού µαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζηµίωση στο Τουριστικό Γραφείο. 
 
12) Στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται επίσκεψη στο Τεχνολογικό Μουσείο (NOESIS) και την Αµερικανική 

Γεωργική Σχολή και στάση για φαγητό στο COSMOS. 
 
13) Στην ανωτέρω προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα κάτωθι : 
 

1. Πολυτελή κλιµατιζόµενα λεωφορεία όχι  διώροφα, που να πληρούν τις προδιαγραφές (σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ.) να είναι δε στην 
αποκλειστική διάθεσή µας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδροµής µε έµπειρους επαγγελµατίες 
οδηγούς. (Το τουριστικό γραφείο δεσµεύεται για την άψογη συµπεριφορά του οδηγού και την άριστη 



συνεργασία του µε τους συνοδούς καθηγητές. Οποιαδήποτε παρέκκλιση συνιστά λόγο απόρριψης 
του συγκεκριµένου τουριστικού από µελλοντική µετακίνηση των µαθητών του σχολείου). 

2. ∆ωρεάν κάλυψη των συνοδών – καθηγητών.  
3. Παρουσία υπευθύνου του τουριστικού γραφείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδροµής. 
4. Ασφάλεια ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µαθητών και καθηγητών. 
5. Παράδοση Συµβολαίου αστικής ευθύνης Τουριστικού γραφείου στην προσφορά.  
6. Μαζί µε την προσφορά κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση 
ότι διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  

7. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωµα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά µε την εκδροµή 
από τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 

 
Αξιολογικές Παράµετροι που θα επηρεάσουν την ανάθεση της εκδροµής στο Τουριστικό Γραφείο: 

 Η Γενική Τιµή ανά Μαθητή. 
 Υποχρέωση του τουριστικού γραφείου να ακολουθήσει το πρόγραµµα που θα συντάξει το σχολείο.  
 Θα ληφθεί υπόψη η παλαιότητα των λεωφορείων και για το λόγο αυτό να µας αναφέρετε το χρόνο 
πρώτης κυκλοφορίας καθώς και τους αριθµούς κυκλοφορίας των λεωφορείων που θα µας 
διαθέσετε.  

 Οποιαδήποτε µη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το ποσό 
της εξόφλησης µετά την ολοκλήρωση της εκδροµής. 

 
Η ∆ιευθύντρια  

του 2ου Γυµνασίου Πτολεµαΐδας 
 
 
 

∆ρ. Παπαδοπούλου ∆έσποινα 



Προσφορά Τουριστικού Γραφείου 
 
____________________________________________________ ( Ονοµασία Τουριστικού Γραφείου) 

 
_______________________________________________________ ( ∆ιεύθυνση ) 

 
_______________________________________________________ (Στοιχεία Επικοινωνίας ) 

 
 
Το Τουριστικό Γραφείο _________________________________________ σχετικά µε την διδακτική επίσκεψη 
του 2ου Γυµνασίου Πτολεµαΐδας συντάσσει και προσφέρει τα πιο κάτω : 

 
A. Σηµειώστε την τελική τιµή κόστους. 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ : _____________  
B. Σηµειώστε Ναι ή Όχι 
 
1. Πολυτελή κλιµατιζόµενα πούλµαν, τα οποίο πληρούν τις προδιαγραφές (δελτίο καταλληλότητας ΚΤΕΟ, 
ζώνες ασφαλείας κλπ.) στην αποκλειστική διάθεση µας καθ' όλη την διάρκεια της εκδροµής µε έµπειρους 
οδηγούς. _____________ 
 
2. Μαζί µε την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση ότι 
διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ. ______________ 
 
3. ∆ωρεάν κάλυψη των συνοδών - καθηγητών ( Σύνολο 16) _____________ 
 
4. Παρουσία υπευθύνου του τουριστικού γραφείου καθ' όλη τη διάρκεια της εκδροµής. _____________ 
 
5. Ασφάλεια ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µαθητών και καθηγητών ________ 
 
6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. _______________ 
 
7. Παρακαλούµε να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα.  

 
Χρόνος πρώτης κυκλοφορίας Αριθµός κυκλοφορίας 

 
Α Λεωφορείο 

Β Λεωφορείο 

Γ Λεωφορείο 

Λεωφορείο Ε 

Λεωφορείο 

  
Πτολεµαΐδα …../…../2017 

 
Για το Τουριστικό Γραφείο : 

 
 
 
 

(Σφραγίδα και Υπογραφή Υπεύθυνου ) 



 


