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Θζμα: Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ διοργάνωςθ Ημεριςιασ 

Εκπαιδευτικισ Εκδρομισ των μακθτών τθσ Α΄και Β΄τάξθσ του 4ου Γυμναςίου Πτολεμαΐδασ 

ςτο Δίον και τθν Παραλία Κατερίνθσ.  

Το 4ο Γυμνάςιο Πτολεμαΐδασ διοργανϊνει Ημεριςια Εκπαιδευτικι Εκδρομι ςτο Δίον και 

τθν Παραλία Κατερίνθσ και καλεί με βάςθ τθν ΥΑ 33120/ΓΔ4/Βϋτ./681/06-03-2017, τουσ 

ενδιαφερόμενουσ, (ταξιδιωτικά- τουριςτικά γραφεία), που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία επιλογισ, να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο μζχρι 

τθν ΣΡΙΣΗ 8 ΜΑΪΟΤ  2018 και ώρα 11:30 π.μ. Οι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν ςτο 

γραφείο τθσ Διευκφντριασ του 4ου  Γυμναςίου Πτολεμαΐδασ και κα ανοιχκοφν τθν ίδια μζρα 

ςτισ 12:00 μ.μ. 

Οι προςφορζσ των Τουριςτικϊν Γραφείων κα πρζπει να γίνουν ςφμφωνα με τα παρακάτω 

κριτιρια και απαιτιςεισ : 

1) Ημερομθνία επίςκεψθσ: ΣΡΙΣΗ 15 ΜΑΪΟΤ 2018.  

2) Προοριςμόσ: Δίον – Παραλία Κατερίνθσ.  

3) Προβλεπόμενοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 125 μακθτζσ (περίπου) και 10 ςυνοδοί 

κακθγθτζσ. Ο αρικμόσ αυτόσ ενδζχεται να μεταβλθκεί. 

4) Μεταφορικά μζςα: Οδικι μετακίνθςθ με λεωφορεία. 

5) Πρόςκετεσ προδιαγραφζσ μζςων μετακίνθςθσ: Το πρακτορείο κα πρζπει να διακζτει 

πολυτελι κλιματιηόμενα λεωφορεία που να πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ 

(ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, δελτίο καταλλθλότθτασ, ΚΤΕΟ, ηϊνεσ αςφαλείασ 

κλπ.), να είναι δε ςτθν αποκλειςτικι διάκεςι του ςχολείου κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ 

εκδρομισ με ζμπειρουσ επαγγελματίεσ οδθγοφσ. 



6)Υποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ διοργανωτι ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και 

αςφάλιςθ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ μακθτϊν και ςυνοδϊν τα οποία πρζπει 

να υπάρχουν ςτθν προςφορά. 

7) Η μετακίνθςθ των ςυνοδϊν – κακθγθτϊν κα είναι δωρεάν. 

8) Να αναφζρεται θ τελικι ςυνολικι τιμι (ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των κρατιςεων και 

του Φ.Π.Α.). 

9) Μαηί με τθν προςφορά κάκε Τουριςτικό Γραφείο κα πρζπει να κατακζςει και υπεφκυνθ 

διλωςθ ότι διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 

10) Ο Διαγωνιςμόσ είναι μειοδοτικόσ με ποιοτικά κριτιρια επιλογισ. 

11) Το Σχολείο διατθρεί το δικαίωμα για οποιαδιποτε περαιτζρω γραπτι διευκρίνιςθ όπωσ 

και το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ λόγω μθ ςυμπλιρωςθσ του απαιτοφμενου 

αρικμοφ μακθτϊν ι άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ, ανωτζρα βία, χωρίσ αποηθμίωςθ του 

Τουριςτικοφ Γραφείου. 

Αξιολογικζσ Παράμετροι που κα επθρεάςουν τθν ανάκεςθ τθσ εκδρομισ ςτο Τουριςτικό 

Γραφείο: 

 Η Γενικι Τιμι ανά Μακθτι. 

 Η ολοιμερθ διάκεςθ των λεωφορείων. 

 Η υποχρζωςθ του Τουριςτικοφ Γραφείου να ακολουκιςει το Πρόγραμμα που κα 

ςυντάξει το ςχολείο όπωσ και θ γενικότερθ αγαςτι ςυνεργαςία και επικοινωνία. 

 

                                                                                                                           Η Διευκφντρια 

                                                                                                                  Παπαδθμθτρίου Σουλτάνα 

                                                                                                                         ΠΕ07 Γερμανικισ 


