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Αρ. Πρωτ.:  23 
 
 

ΠΡΟΣ 
Ταξιδιωτικά – Τουριστικά Πρακτορεία 
 

ΚΟΙΝ: 
∆ιεύθυνση ∆/θµιας Εκπ/σης Κοζάνης 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για διεξαγωγή Εκπαιδευτικής Εκδροµής 

στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραµµάτων υγείας και πολιτιστικών θεµάτων στην Πάτρα – 

∆ιακοπτό - Καλάβρυτα  – Αρχαία Ολυµπία – Αεροπορική βάση Ανδραβίδας – Κάστρο 

Κυλλήνης – Μεσολόγγι. 

ΣΧΕΤΙΚΗ: Υ.Α. 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/ 02-12-2011) Με θέµα «Εκδροµές-

Μετακινήσεις µαθητών ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εντός 

και εκτός της χώρας» 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 Το 1ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας διοργανώνει τετραήµερη (τρείς διανυκτερεύσεις) εκπαιδευτική επίσκεψη 

στην Πάτρα – Καλάβρυτα – Αρχαία Ολυµπία – Ανδραβίδα – Κυλλήνη (µε έδρα την Πάτρα), στο πλαίσιο 

πραγµατοποίηση του πολιτιστικού προγράµµατος “Ο αθλητισµός στην αρχαιότητα και σήµερα” και του 

προγράµµατος υγείας “Εορδαία στο χρόνο και στο χώρο” καλεί µε βάση την Υ.Α 129287/Γ2/2011 άρθρο 14, 

(ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011), τους ενδιαφερόµενους (ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία), που επιθυµούν να 

συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι την 

∆ευτέρα 25-2-2019 και ώρα 11:00 π.µ. στο γραφείο του ∆ιευθυντή του 1ου Γυµνασίου. Αντικείµενο του 

διαγωνισµού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονοµικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.  

 Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις: 

1. Προορισµός: Πάτρα, ∆ιακοπτό, Καλάβρυτα, Αρχαία Ολυµπία, Ανδραβίδα, Μεσολόγγι. 

2. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει: τη µεταφορά των µαθητών µε πολυτελή λεωφορεία 

και τη διαµονή τους σε ξενοδοχείο δύο (2) τουλάχιστον αστέρων, για τρείς (3) διανυκτερεύσεις το 

οποίο θα βρίσκεται στο κέντρο της Πάτρας ή σε µικρή απόσταση από αυτό. Το λεωφορείο θα πρέπει να 

είναι διαθέσιµο καθ' όλη τη διάρκεια της εκδροµής για οποιαδήποτε µεταφορά των µαθητών 

αποφασισθεί από τους συνοδούς καθηγητές. 

3. Κατηγορία καταλύµατος: Ξενοδοχείο δύο (2) τουλάχιστον αστέρων. Τα δωµάτια θα πρέπει 

να είναι, δίκλινα ή τρίκλινα ή τετράκλινα (όχι µε ράντζο) για τους µαθητές και τέσσερα (4) µονόκλινα  

για τους συνοδούς καθηγητές. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου να είναι στη διάθεση του 

σχολείου (εκτός του χώρου της πισίνας, αν διαθέτει το ξενοδοχείο), σε πλήρη λειτουργία κατά τη 

διαµονή καθώς επίσης το ξενοδοχείο να πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθµη 

διαµονή, (θέρµανση, ζεστό νερό, καθαριότητα κλπ). Στην προσφορά να αναγράφεται το όνοµα του 

ξενοδοχείου, η κατηγορία του, ο αριθµός των κλινών και η περιοχή στην οποία βρίσκεται (να έχει 

εµφανές το σήµα του ΕΟΤ). 

4. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει επίσης, πλήρες πρωινό καθηµερινά εντός του 

ξενοδοχείου σε µπουφέ. 

5. Η διαµονή και η µετακίνηση των συνοδών – καθηγητών (σύνολο 4) θα είναι δωρεάν. 

6. Μεταφορικά µέσα: Οδική µετακίνηση µε ένα (1) λεωφορείο το οποίου θα πρέπει να είναι 

άρτιο λειτουργικά. 

7. Προβλεπόµενος αριθµός συµµετεχόντων: 28 (+,-) µαθητές και 4 καθηγητές. 



8. Πρόσθετες προδιαγραφές µέσων µετακίνησης: Το πρακτορείο θα πρέπει να διαθέτει 

πολυτελές κλιµατιζόµενο λεωφορείο που να πληρεί τις απαιτούµενες προδιαγραφές (σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ.), το οποίο να διαθέτει 

τηλεόραση (εµπρός και πίσω) λειτουργική για προβολή ταινιών, να είναι δε στην αποκλειστική διάθεση 

του σχολείου καθ’ όλη την διάρκεια της εκδροµής. 

9. Ηµεροµηνία αναχώρησης - επιστροφής: Η αναχώρηση από το Σχολείο έχει προγραµµατιστεί 

για το Σάββατο 30/3/2019 και ώρα 7.00 π.µ. και η επιστροφή την Τρίτη 2/4/2019 στις 9.00 µ.µ. 

10. Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µαθητών και καθηγητών και να παραδοθεί 

συµβόλαιο αστικής ευθύνης του Τουριστικού Γραφείου. 

11. Ξεναγός στους τόπους επίσκεψης (µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, κλπ). 

12. Να αναφέρεται η τελική συνολική τιµή ανά άτοµο, στην οποία θα πρέπει να συµπεριληφθεί και ο 

ξεναγός για το µουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας (συµπεριλαµβανοµένων όλων 

των τυχόν κρατήσεων και του ΦΠΑ). 

13. Μαζί µε την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση 

ότι διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

14. Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων ενδιαφεροµένων επιθυµούν να παρευρεθούν, από 

την επιτροπή που συστήθηκε µε βάση την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011, ∆ευτέρα 25-2-2019  και ώρα 

11:00 π.µ. στο γραφείο του ∆ιευθυντή του 1ου Γυµνασίου. 

15. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωµα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση όπως και το 

δικαίωµα ακύρωσης της εκδροµής λόγω µη συµπλήρωσης του απαιτούµενου αριθµού µαθητών ή άλλης 

σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζηµίωση του Τουριστικού Γραφείου. 

16. Το πρακτορείο υποχρεούται να εκδώσεις αποδείξεις στο όνοµα του κάθε συµµετέχοντα και όχι 

συγκεντρωτική. 

 Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών πραγµατοποιείται σε µια φάση που 

περιλαµβάνει τα παρακάτω επιµέρους στάδια: 

1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών. 

2. Έλεγχος. 

3. Αξιολόγηση προσφορών οικονοµικά και ποιοτικά. 

4. Εκθέσεις και αξιολογήσεις πρακτορείων από προηγούµενες εκδροµές. 

5. Επιλογή αναδόχου. 

 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη ή 

µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται, εάν σ΄ αυτήν υπάρχουν 

διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όσοι 

ενδιαφέρονται να λάβουν µέρος µπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τους 

παρακάτω τρόπους: 

 α) προσωπικά ή µε εκπρόσωπο στο ενδιαφερόµενο σχολείο. 

 β) µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόµενο σχολείο. 

 Οι εκπρόθεσµες προσφορές δεν λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδροµείου , των 

διανοµέων, των µέσων συγκοινωνίας. 

 Επιλογή αναδόχου: Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον 

συµφέρουσας  προσφοράς που ικανοποιεί τα παραπάνω κριτήρια, συγκροτείται Επιτροπή, µε Πράξη του 

∆ιευθυντή/ντριας του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, δύο (2) συνοδούς- 

εκπαιδευτικούς, που ορίζονται από το Σύλλογο των ∆ιδασκόντων Καθηγητών, έναν (1) εκπρόσωπο του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων και από εκπροσώπους του 15µελους Μαθητικού Συµβουλίου ή των 

5µελών Συµβουλίων των Μαθητικών Κοινοτήτων που θα λάβουν µέρος στην µετακίνηση, οι οποίοι 



εκπροσωπούνται µε µία (1) ψήφο. Η Επιτροπή έχει την αρµοδιότητα και ευθύνη επιλογής του 

ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγµατοποιήσει την εκπαιδευτική εκδροµή – µετακίνηση. Η επιλογή του 

ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται µε 

σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το εν λόγω πρακτικό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το ∆ιευθυντή 

του σχολείου σε κάθε συµµετέχοντα ή έχοντα νόµιµο δικαίωµα να ενηµερωθεί, ο οποίος µπορεί να 

υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (2) ηµερών από τη σύνταξη του πρακτικού επιλογής. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση των ενδεχόµενων ενστάσεων, γίνεται η τελική 

επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύµβαση οργανωµένου ταξιδιού (ιδιωτικό 

συµφωνητικό), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, που υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Στη 

σύµβαση περιλαµβάνονται απαραιτήτως τα εξής: 

 i. Το εγκεκριµένο από το Σύλλογο ∆ιδασκόντων Καθηγητών πρόγραµµα της πολυήµερης 

εκπαιδευτικής εκδροµής. 

 ii. Το όνοµα του ξενοδοχείου, η κατηγορία του, ο αριθµός δωµατίων και κλινών και οι 

παρεχόµενες από αυτό υπηρεσίες. 

 iii. Η Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. 

 iv. Το συνολικό κόστος της εκπαιδευτικής επίσκεψης. 

 v. Το κόστος ανά µαθητή (που θα προκύπτει µε διαίρεση του κόστους της εκπαιδευτικής 

επίσκεψης δια του ενδεικτικού αριθµού των µαθητών). 

vi. Τους Γενικούς Όρους συµµετοχής στην εκπαιδευτική επίσκεψη. 

 Τρόπος πληρωµής (οι πληρωµές γίνονται µέσω τραπέζης): 

 Προκαταβολή 20% του συνολικού ποσού καταβλητέα ένα (1) µήνα περίπου πριν την εκδροµή. 

 ∆όση 50% του συνολικού ποσού καταβλητέα την προηγούµενη της εκδροµής. 

 Εξόφληση 30% την εποµένη της επιστροφής. 

 Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις 

προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύµβαση οργανωµένου ταξιδιού που υπογράφτηκε, καθώς 

και τον αριθµό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου επαγγελµατικής ευθύνης 

 Ο ∆ιευθυντής της Σχολικής Μονάδας 

 Σπυρίδων Αλεξιάδης 

  ΠΕ 84  - Ηλεκτρονικός  


