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Δευτζρα,18-02-2019 
 

Αρικμ. πρωτ.: 77 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΡΟΣ:  
ΤΟΥΙΣΤΙΚΑ ΓΑΦΕΙΑ 

 
ΚΟΙΝ. :  

Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ  Κοηάνθσ 

Ταχ. Δ/νςθ : ΓΟΥΜΕΑΣ 4 
Τ.Κ. : 50200  
Τθλ.  
FAX 

: 24630 23892 
24630 25529 

Ρλθροφορίεσ : Νίκου Λυμπζρθσ 
 
 
Θζμα: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ για διεξαγωγι Εκπαιδευτικισ Εκδρομισ ςτο 
πλαίςιο υλοποίθςθσ Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ςτθν Πρζβεηα - Κζρκυρα. 
ΣΧΕΤΙΚΘ: Υ.Α. 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769/τ. Βϋ/ 02-12-2011) Με κζμα «Εκδρομζσ-Μετακινιςεισ μακθτϊν 
Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ» 

 
Το 2οΓυμνάςιο Ρτολεμαΐδασ διοργανϊνει τετραιμερθ (τρείσ διανυκτερεφςεισ) εκπαιδευτικι 
επίςκεψθ ςτθν Ρρζβεηα - Κζρκυρα, ςτο πλαίςιο πραγματοποίθςθσ τωνκάτωκι προγραμμάτων: 

Α. ΜΜΕ – Ρολιτιςμόσ και επαγγζλματα 
Β. Ανατροπι κλιματικισ ιςορροπίασ τθσ γθσ - Φαινόμενο κερμοκθπίου 

καλεί με βάςθ τθν ωσ άνω Υ.Α. τουσ ενδιαφερόμενουσ (ταξιδιωτικά και τουριςτικά γραφεία), που 
επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ ςε 
κλειςτό - ςφραγιςμζνο φάκελο. 
 
Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ ανάδειξθ τθσ πιο αξιόλογθσ οικονομικά και ποιοτικά 
προςφοράσ ταξιδιωτικοφ γραφείου. 
 
Για το λόγο αυτό, οι προςφορζσ των τουριςτικϊν γραφείων πρζπει να κατατεκοφν ςφμφωνα με 
τα παρακάτω ςτοιχεία: 

1. ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ Δευτζρα 25-02-2019 και ϊρα 10:00 πμ 

2. ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΦΑΚΕΛΩΝ Δευτζρα 25-02-2019 και ϊρα 10:30 πμ 

3. ΘΜ/ΝΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΘΣΘΣ Ρζμπτθ, 28-03-2019 ζωσ και Κυριακι, 31-03-2019 

4. ΤΟΡΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΘΣΘΣ Μετάβαςθ με Ζνα (1) λεωφορείο 

5. ΡΟΟΙΣΜΟΙ Ρρζβεηα - Κζρκυρα 

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ Μακθτζσ: πικανόσ αρικμόσ 55 και Συνοδοί : 4 

7. ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ Μία(1) διανυκτζρευςθ ςτθν Ρρζβεηα και (2)δφο διανυκτερεφςεισ 
ςτθν Κζρκυρα, ςεξενοδοχεία κατθγορίασ 4 ι 5 αςτζρων με δίκλινα – 
τρίκλινα για τουσ μακθτζσ και μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ. Η 
ςφνκεςθ των δωματίων κα κακοριςτεί από το ςχολείο. 
Το αναλυτικό και λεπτομερζσ πρόγραμμα τθσ εκδρομισ κα 
κακοριςτεί από το ςχολείο ςε ςυνεννόθςθ με το τουριςτικό 
γραφείο. 

8. ΞΕΝΑΓΟΣ Ξεναγόσ ςτουσ τόπουσ επίςκεψθσ (μουςεία, αρχαιολογικοφσ 
χϊρουσ, κλπ). 

9. ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ Το ζντυπο προςφοράσ για τα τουριςτικά γραφεία κα αναρτθκεί 



ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου και τθσ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ ςτο ςφνδεςμο  Εκδρομζσ 
http://dide.koz.sch.gr (ςε μορφι pdf). 

10. ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνιςμόσ κα είναι μειοδοτικόσ με ποιοτικά κριτιρια και θ 
κατακφρωςι του κα γίνει ζπειτα από απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 
παραλαβισ. Η απόφαςθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του 
ςχολείου.  http://2gym-ptolem.koz.sch.grκαι κα ειδοποιθκεί 
τθλεφωνικά ο ανάδοχοσ τθσ εκδρομισ. 

11. ΑΚΥΩΣΘ ΕΚΔΟΜΘΣ Το ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ λόγω μθ 
ςυμπλιρωςθσ του απαιτοφμενου – ςφμφωνα με το νόμο - αρικμοφ 
μακθτϊν ι άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ χωρίσ αποηθμίωςθ προσ ςτο 
Τουριςτικό Γραφείο. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΙΜΘ 

Ρροςφερόμενθ ςυνολικι τιμι κατ’ άτομο ςτθν οποία κα πρζπει να 
ςυμπεριλθφκεί και ο ξεναγόσ για τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των τυχόν κρατιςεων και του ΦΡΑ), με 
ακριβείσ ονομαςίεσ των προτεινόμενων ξενοδοχείων και θλεκτρονικζσ 
διευκφνςεισ τουσ και με επιβεβαίωςθ ότι όλοι οι κοινόχρθςτοι χϊροι τουσ κα 
είναι ςτθ διάκεςθ των μακθτϊν του ςχολείου και ςε πλιρθ λειτουργία 
(απαραίτθτεσ προχποκζςεισ ςωςτισ διαμονισ, κακαριότθτα, κζρμανςθ, 
ηεςτό νερό κ.λπ.). 

2. ΔΙΑΤΟΦΘ Θμιδιατροφι κακθμερινά εντόσ ξενοδοχείου ςε πλιρεσ μπουφζ 
απεριόριςτθσ ποςότθτασ και (γεφμα ι δείπνοκατόπιν ςυνεννοιςεωσ. Να 
αναγράφεται ςτθν προςφορά θ τιμι κατ’ άτομο).  

3. ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΑΣ 

Ρολυτελζσ κλιματιηόμενο λεωφορείο, όχι διϊροφο, το οποίο κα πλθροί τισ 
προδιαγραφζσ (ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, δελτίο καταλλθλότθτασ, 
ΚΤΕΟ, ηϊνεσ αςφαλείασ κ.λπ.) και κα είναι ςτθν αποκλειςτικι διάκεςθ του 
ςχολείου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ με ζμπειρουσ επαγγελματίεσ 
οδθγοφσ. 

4. ΔΩΕΑΝ 
ΚΑΛΥΨΘ 

Δωρεάν κάλυψθ των ςυνοδϊν κακθγθτϊν. 
Δωρεάν κάλυψθ μακθτϊν με οικονομικά προβλιματα. 

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αςφάλεια ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ μακθτϊν και κακθγθτϊν 

6. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΑΣΤΙΚΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ 

Ραράδοςθ «Συμβολαίου αςτικισ ευκφνθσ Τουριςτικοφ γραφείου» ςτθν 
προςφορά και υπεφκυνθ διλωςθ κατοχισ ςιματοσ λειτουργίασ εν ιςχφ 

7. ΑΛΛΕΣ 
ΡΟΣΦΟΕΣ 

Ρροςφορά μεταφορικοφ μζςου ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ επιςτροφισ 
μακθτϊν ι κακθγθτϊν 

8. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ Οποιαδιποτε ςυμπεφωνθμζνθ, αλλά μθ εκτελεςκείςα υποχρζωςθ του 
τουριςτικοφ γραφείου, κα παρακρατθκεί από το ποςό τθσ εξόφλθςθσ. 

 
ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Πςοι ενδιαφζρονται να λάβουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό, μποροφν να υποβάλουν τισ προςφορζσ 
τουσ, ςφμφωνα με τουσ παρακάτω τρόπουσ:  

 προςωπικά ι με εκπρόςωπο ςτο ενδιαφερόμενο ςχολείο.  

 με ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι επιςτολι που κα απευκφνεται ςτο ενδιαφερόμενο ςχολείο.  

 Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξυςίματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ.  

 Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι 
κακαρογραμμζνθ ι μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα.  

http://2gym-ptolem.koz.sch.gr/


 Η προςφορά κα απορρίπτεται, εάν ςϋ αυτιν υπάρχουν διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, 
κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.  

 Οι εκπρόκεςμεσ προςφορζσ δεν λαμβάνονται υπόψθ και επιςτρζφονται χωρίσ να 
αποςφραγιςκοφν, ζςτω και αν θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε οποιαδιποτε αιτία του 
ταχυδρομείου, των διανομζων, των μζςων ςυγκοινωνίασ, κλπ. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΑΑΜΕΤΟΙ 

1. Η γενικι τιμι ανά μακθτι. 
2. Η δωρεάν κάλυψθ μακθτϊν με οικονομικά προβλιματα 
3. Η απόςταςθ του ξενοδοχείου από το κζντρο τθσ πόλθσ. 
4. Η χρονολογία λειτουργίασ του λεωφορείου. 
5. Η ολοιμερθ διάκεςθ του λεωφορείου. 
6. Οι προδιαγραφζσ διατροφισ (πρωινό) προςφορά (γεφμα ι δείπνο). 
7. Η υποχρζωςθ του τουριςτικοφ γραφείου να ακολουκιςει το πρόγραμμα που κα ςυντάξει το 

ςχολείο. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμζρουσ ςτάδια:  

1. Ραραλαβι των φακζλων – αρικμθτικι καταγραφι προτεραιότθτασ πάνω ςτον φάκελο 
2. Τθν ενδεδειγμζνθ ϊρα αποςφράγιςθ των προςφορϊν παρουςία τθσ Επιτροπισ 
3. Ζλεγχοσ πλθρότθτασ και εγκυρότθτασ εγγράφων 
4. Αξιολόγθςθ προςφορϊν οικονομικά και ποιοτικά 
5. Εκκζςεισ και αξιολογιςεισ πρακτορείων από προθγοφμενεσ εκδρομζσ  
6. Επιλογι αναδόχου 

1. Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ 
προςφοράσ που ικανοποιεί τα παραπάνω κριτιρια, ςυγκροτείται Επιτροπι, με Ρράξθ 
του Διευκυντι του ςχολείου, θ οποία αποτελείται από τον ίδιο, ωσ Ρρόεδρο, δφο (2) 
ςυνοδοφσ- εκπαιδευτικοφσ, που ορίηονται από το Σφλλογο των Διδαςκόντων 
Κακθγθτϊν, ζναν (1) εκπρόςωπο του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων και από 
εκπροςϊπουσ του 15μελουσ Μακθτικοφ Συμβουλίου ι των 5μελϊν Συμβουλίων των 
Μακθτικϊν Κοινοτιτων που κα λάβουν μζροσ ςτθν μετακίνθςθ, οι οποίοι 
εκπροςωποφνται με μία (1) ψιφο.  

2. Η Επιτροπι ζχει τθν αρμοδιότθτα και ευκφνθ επιλογισ του ταξιδιωτικοφ γραφείου που 
κα πραγματοποιιςει τθν εκπαιδευτικι εκδρομι – μετακίνθςθ.  

3. Η επιλογι του ταξιδιωτικοφ γραφείου καταγράφεται ςτο πρακτικό που ςυντάςςεται και 
ςτο οποίο αναφζρονται με ςαφινεια τα κριτιρια επιλογισ.  

4. Το εν λόγω πρακτικό, εφόςον ηθτθκεί, κοινοποιείται από το Διευκυντι του ςχολείου ςε 
κάκε ςυμμετζχοντα ι ζχοντα νόμιμο δικαίωμα να ενθμερωκεί, ο οποίοσ μπορεί να 
υποβάλει ζνςταςθ κατά τθσ επιλογισ εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθ ςφνταξθ του 
πρακτικοφ επιλογισ.  

5. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν εξζταςθ των ενδεχόμενων ενςτάςεων, 
γίνεται θ τελικι επιλογι του ταξιδιωτικοφ γραφείου και το ςχολείο ςυντάςςει ςφμβαςθ 
οργανωμζνου ταξιδιοφ (ιδιωτικό ςυμφωνθτικό), ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, 
που υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ.  

6. Στθ ςφμβαςθ περιλαμβάνονται απαραίτθτα τα εξισ:  
1. Το εγκεκριμζνο από το Σφλλογο Διδαςκόντων Κακθγθτϊν πρόγραμμα τθσ 
πολυιμερθσ εκπαιδευτικισ εκδρομισ. 
2. Το όνομα του ξενοδοχείου, θ κατθγορία του, ο αρικμόσ δωματίων και κλινϊν και οι 
παρεχόμενεσ από αυτό υπθρεςίεσ. 



3. Η Αςφάλεια αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ. 
4. Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ. 
5. Το κόςτοσ ανά μακθτι (που κα προκφπτει με διαίρεςθ του κόςτουσ τθσ 
εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ δια του ενδεικτικοφ αρικμοφ των μακθτϊν). 
6. Αρικμόσ μακθτϊν με δωρεάν κάλυψθ. 
7. Τουσ Γενικοφσ Προυσ ςυμμετοχισ ςτθν εκπαιδευτικι επίςκεψθ.  

 
ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

 Ρροκαταβολι 20% του ςυνολικοφ ποςοφ καταβλθτζα ζνα (1) μινα περίπου πριν τθν εκδρομι.  

 Δόςθ 50% του ςυνολικοφ ποςοφ καταβλθτζα τθν προθγοφμενθ τθσ εκδρομισ.  

 Εξόφλθςθ 30% τθν επομζνθ τθσ επιςτροφισ.  
 
 Ο Διευκυντισ τθσ Σχολικισ Μονάδασ 

2ου Γυμναςίου Ρτολεμαΐδασ 
 
 
 

Νίκου Λυμπζρθσ 
 

 
  



Ρροςφορά Τουριςτικοφ Γραφείου 
(ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΕΙ ΑΡΑΑΙΤΘΤΑ) 

 _______________________________________________ ( Ονομαςία Τουριςτικοφ Γραφείου) 
 __________________________________________________ ( Διεφκυνςθ ) 
 __________________________________________________ (Στοιχεία Επικοινωνίασ ) 
 
Το Τουριςτικό Γραφείο ______________________________________________ ςχετικά με τθν 
εκπαιδευτικι εκδρομι του 2ου Γυμναςίου Ρτολεμαΐδασ ςυντάςςει και προςφζρει τα πιο κάτω : 
A. Σθμειώςτε τθν τελικι τιμι κόςτουσ. 
ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ : _____________ 
 
B. Σθμειώςτε Ναι ι Πχι 

1. Ρολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν, τα οποίο να πλθροί τισ προδιαγραφζσ (δελτίο 
καταλλθλότθτασ ΚΤΕΟ, ηϊνεσ αςφαλείασ κλπ.) ςτθν αποκλειςτικι διάκεςθ μασ κακ' 
όλθ τθν διάρκεια τθσ εκδρομισ με ζμπειρουσ οδθγοφσ. 

 

2. Ημιδιατροφικακθμερινά εντόσ ξενοδοχείου ςε πλιρεσ μπουφζ απεριόριςτθσ 
ποςότθτασ και (γεφμα ι δείπνοκατόπιν ςυνεννοιςεωσ. Να αναγραφεί θ τιμι κατ’ 
άτομο). 

 

3. Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ.  

4. Δωρεάν κάλυψθ των ςυνοδϊν - κακθγθτϊν  

5. Ραρουςία υπευκφνου του τουριςτικοφ γραφείου κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ  

6. Αςφάλεια ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ μακθτϊν και κακθγθτϊν  

7. Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ  

 
Να ςυμπλθρώςετε τον παρακάτω πίνακα.  

Λεωφορείο  

Χρόνοσ πρϊτθσ κυκλοφορίασ  

Αρικμόσ κυκλοφορίασ  

Ονοματεπϊνυμο Α οδθγοφ  

Κινθτό Α οδθγοφ  

Ονοματεπϊνυμο Β οδθγοφ  

Κινθτό Β οδθγοφ  

 
Ρτολεμαΐδα …../…../2019 

Για το Τουριςτικό Γραφείο : 
 
 
 
 
 

(Σφραγίδα και Υπογραφι Υπεφκυνου ) 


