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Προς Τουριστικά Γραφεία 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 
για διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής 

του 2ου
 Γυμνασίου Πτολεμαΐδας 

 

Το 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας διοργανώνει εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια των 

πολιτιστικών προγραμμάτων του σχολείου. Για τη διενέργεια αυτής της εκδρομής προβαίνουμε σε 

Μειοδοτικό Διαγωνισμό 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 : Θεσσαλονίκη 

2) Προτεινόμενη ημερομηνία : 17/1/2019 

3) Ώρα αναχώρησης από Πτολεμαΐδα: 08:00 π.μ. 

    Ώρα άφιξης από Θεσσαλονίκη: 20:00 μ.μ. 

4) Συνολικά Άτομα : 59 μαθητές και 6 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. 

7) Ο Διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής. 

8) Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου την Τρίτη 

08/01/2019 και ώρα  έως 10:00 π.μ. 

9) Οι προσφορές θα ανοιχθούν, παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν από την 

Επιτροπή που θα συσταθεί με βάση την ΥΑ 12987/Γ2/02-12-2011 στις 08/01/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 

10:30 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου. 

10) Η κατακύρωση θα γίνει από την Επιτροπή που θα συσταθεί με βάση την ΥΑ 12987/Γ2/02-12-2011.  

11) Το Σχολείο διατηρεί το Δικαίωμα 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 στην έκθεση έργων του Vang Gong στη ΔΕΘ και στάση 

για φαγητό στο COSMOS. 

13) Στην ανωτέρω προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα κάτωθι : 
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1. Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο όχι διώροφο των εξήντα πέντε (65) θέσεων, που να πληροί  
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.  

2. Δωρεάν κάλυψη των συνοδών – καθηγητών (Σύνολο 6). 
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 συνολική τιμή  

• Υποχρέωση του τουριστικού γραφείου να ακολουθήσει το πρόγραμμα που θα συντάξει το σχολείο. 

• Θα ληφθεί υπόψη η παλαιότητα του λεωφορείου και για το λόγο αυτό να μας αναφέρετε 
υποχρεωτικά το χρόνο πρώτης κυκλοφορίας καθώς και τους αριθμούς κυκλοφορίας του λεωφορείου 
που θα μας διαθέσετε.  

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

 

Ο Διευθυντής 
του 2ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας 

 
 
 
 

Νίκου Λυμπέρης 
  



Προσφορά Τουριστικού Γραφείου (Να συμπληρωθεί από τα τουριστικά γραφεία) 

 ____________________________________________________ ( Ονομασία Τουριστικού Γραφείου) 

 _______________________________________________________ ( Διεύθυνση ) 

 _______________________________________________________ (Στοιχεία Επικοινωνίας ) 

 

Το Τουριστικό Γραφείο  _________________________________________ σχετικά με την εκπαιδευτική 

εκδρομή του 2ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας συντάσσει και προσφέρει τα πιο κάτω : 

A. Σημειώστε την τελική τιμή κόστους. 

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ : _____________ 

B. Σημειώστε Ναι ή Όχι 

1. Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, το οποίο πληροί 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. Δωρεάν κάλυψη των συνοδών - καθηγητών ( Σύνολο 6 ) _____________ 

4. Παρουσία υπευθύνου του τουριστικού γραφείου καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής. _____________ 

5. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών ________ 

6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.  _______________ 

7. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα.  

 Χρόνος πρώτης κυκλοφορίας Αριθμός κυκλοφορίας 

Α Λεωφορείο   

 

Πτολεμαΐδα …../…../2019 

Για το Τουριστικό Γραφείο : 

 

 

 

 

 

(Σφραγίδα και Υπογραφή Υπεύθυνου ) 

 


