
 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 ΓΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ  

Σο 1ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδασ  διοργανώνει ζχολική εκδρομή στην ΚΡΗΤΗ και καλεί, με βάςη την 

Εγκφκλιο 12987/Γ2/2011, τουσ ενδιαφερόμενουσ, (Σαξιδιωτικά και Σουριςτικά Γραφεία), 

που επιθυμοφν να ςυμμετζχουν ςτη διαδικαςία επιλογήσ, να υποβάλλουν την προςφορά 

τουσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο μζχρι την 23/11/2018 και ώρα 12:00 μ.μ. ςτο γραφείο του  

Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδασ. 

 Οι προςφορζσ θα πρζπει να γίνουν ςφμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήςεισ:  

1 
 

ΧΟΛΕΙΟ 
 

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ 

2 

ΠΡΟΟΡΙΜΟ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΧΩΡΗΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΡΟΦΗ 

ΚΡΗΣΗ. 
Η εκδρομή θα είναι πολυήμερη συνολικής διάρκειας 7 
ημερών (6 διανυκτερεύσεις)  και θα 
Πραγματοποιηθεί από 14-03-2019 έως και 20-03-2019. 
 Να αναζητηθούν οι συνδυασμοί με  πρωινές για  την 
αναχώρηση,  απογευματινές για την  επιστροφή καθώς και 
οι φθηνότερες  πτήσεις στις ανωτέρω ημερομηνίες.  

3 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ 
68±5 μαθητές και 4 καθηγητές 

4.1 ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΑ  

Ιδιόκτητα, πολυτελή λεωφορεία για τις οδικές 
μετακινήσεις.  
 

4.2 ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΑ  

ΜΕΣΑΒΑΗ: Αεροπλάνο (Θεσσαλονίκη -Ηράκλειο τησ 
Κρήτησ  ) 
 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ 

ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΨΝ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  

Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΟΖΑΝΗ 

1ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ:ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΕΨ  2 

ΣΗΛ:2463022281, FAX:2463055391 

mail:  mail@1lyk-ptolem.koz.sch.gr 

 
 
 
Πτολεμαΐδα 14-11-2018 
 
 
ΠΡΟ:   
Σαξιδιωτικά-Σουριστικά Γραφεία 
 
Κοιν:  
Δ/νση Β’ Εκπαίδευσης Ν. Κοζάνης 



 

4.3 ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΑ   
ΕΠΙΣΡΟΥΗ:  

Αεροπλάνο: από το αεροδρόμιο «Διεθνήσ Αερολιμζνασ 
Χανίων -Ιωάννησ Δαςκαλογιάννησ».  Σων Χανίων 
στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» τησ  Θεσσαλονίκης . 

 
Για τις αεροπορικές μετακινήσεις να υπάρχει ξεχωριστή   
προσφορά   για την μετακίνηση με  Low cost πτήσεις. 
 

5 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ- 
ΠΡΟΘΕΣΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

 

 
Να προβλεφθούν τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο Ηράκλειο 
και  τρεις (3) διανυκτερεύσεις στη Φανιά.  
Σα ξενοδοχεία να είναι 3 ή 4 αστέρων με πρωινό και 

ημιδιατροφή.  
Σο πρωινό να είναι μπουφές Αμερικανικού τύπου.  
Για τους καθηγητές να προβλεφθούν μονόκλινα δωμάτια.  
Για τους μαθητές δίκλινα ή τρίκλινα ή τετράκλινα 
δωμάτια.  
Σα ξενοδοχεία πρέπει να βρίσκονται εντός ή κοντά  
στο κέντρο της αντίστοιχης πόλης.  
Για κάθε προτεινόμενο ξενοδοχείο να δίδεται ξεχωριστή 
τιμή καθώς και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με το 
ξενοδοχείο όπως και η επίσημη ιστοσελίδα του στο 
Διαδίκτυο.  
ύμφωνα με τις πάγιες οδηγίες της HATTA και της 
Ένωσης Σουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης, 
στην προσφορά να συμπεριληφθούν έγγραφα που να 
αποδεικνύουν τη διαθεσιμότητα των εν λόγω ξενοδοχείων 
για τις ημερομηνίες της εκδρομής.  
 

6 ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΗ 
ΑΥΑΛΙΗ 
ΕΤΘΤΝΗ 
ΔΙΟΡΓΑΝΨΣΗ 

 
ΝΑΙ 

7  
ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 
(πρόγραμμα, επίσκεψη 
χώρων,  κτλ.) 

 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής τους εκδρομείς θα 
πρέπει να συνοδεύει εκπρόσωπος του ταξιδιωτικού 
γραφείου.  
Σο πρακτορείο οφείλει να προτείνει εστιατόρια για 
μεσημεριανό, ικανά να εξυπηρετήσουν το σύνολο των 
εκδρομέων, με προκαθορισμένο μενού και κόστος ανά 
άτομο, στο ιστορικό κέντρο των πόλεων όπου θα 
κινούνται οι εκδρομείς.  
 

8 
ΑΥΑΛΙΗ 
ΚΑΛΤΧΗ ΕΞΟΔΨΝ 
Ε ΠΕΡΙΠΣΨΗ 
ΑΣΤΦΗΜΑΣΟ Η' 
ΑΘΕΝΕΙΑ 

 
ΝΑΙ με πρόβλεψη επιστροφής χρημάτων για λόγους 
ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας. 



9 ΣΕΛΙΚΗ ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 
ΣΑΞΙΔΙΟΤ 

 
ΝΑΙ (συμπερ. ΥΠΑ) 

10 ΕΠΙΒΑΡΤΝΗ ΑΝΑ 
ΜΑΘΗΣΗ 

ΝΑΙ (συμπερ. ΥΠΑ  και ονομαστική απόδειξη στο όνομα 
κάθε κηδεμόνα) 

11 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΨΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΥΟΡΑ 

 
 23/11/2018 και ώρα 12:00 

12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 
ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

 
 23/11/2018 και ώρα 12:00  
 
Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων 
ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν από την 
επιτροπή που θα συσταθεί, με βάση την εγκύκλιο 
12987/Γ2/2011, στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.  
 

13 ΔΨΡΕΑ 1) 4 (ΣΕΕΡΙ) ΔΩΡΕΑΝ ΤΜΜΕΣΟΦΕ ΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΤΝΑΜΟΤ ΜΑΘΗΣΕ 

2) ΕΝΑ ΠΑΚΕΣΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΔΤΟ ΑΣΟΜΑ ΚΑΣΑ 
ΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΗΝΕ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΛΑΦΕΙΟΥΟΡΟ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια. 
Αξιολογικές παράμετροι που θα επηρεάσουν την ανάθεση της εκδρομής στο Σουριστικό 
Γραφείο: 
•Η γενική τιμή ανά μαθητή 
•Ποιότητα ξενοδοχείου και απόστασή του από το κέντρο 
•Κατάσταση και ευρυχωρία του λεωφορείου 
•Ολοήμερη διάθεση του λεωφορείου 
•Δωρεάν συμμετοχές για οικονομικά αδύνατους μαθητές. 
•Σο πρωινό και η ημιδιατροφή αν θα είναι σε μπουφέ με απεριόριστη ποσότητα 
•Η παρουσία συνοδού του Γραφείου καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής, και ξεναγού κατά     
την επίσκεψή του σχολείου σε διάφορα αξιοθέατα. 
  Σρόπος πληρωμής: 
  υνολική   αξία: Μαθητές.......x......Ευρώ =.........Ευρώ 
• Προκαταβολή :20-12-2018: ΠΟΟ 20% επί της συνολικής αξίας της εκδρομής  
•1η Δόση :20-01-2019 : ΠΟΟ 40% επί της συνολικής αξίας της εκδρομής  
• 2η  Δόση :22-03-2017: ΠΟΟ 20% επί της συνολικής αξίας της εκδρομής  
• Εξόφληση: Μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής : ΠΟΟ 20% επί της συνολικής αξίας της 
εκδρομής 
Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια, συνεπώς θα συνυπολογιστούν τόσο η 
τιμή όσο και η ποιότητα των προσφερόμενων καταλυμάτων και υπηρεσιών.  
Σο χολείο διατηρεί το Δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του 
απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο Σουριστικό 
Γραφείο.  
Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν 
με την  κ. ιταρίδου Δέσποινα στο τηλέφωνο του σχολείου 2463022281 και στο e-mail του 
σχολείου: mail@1lyk-ptolem.koz.sch.gr  

 0 Διευθυντής 
 
                      
 

Εμμανουήλ Π. Κουρκούτης 
                                                                                                 MSc Υυσικός 



 


