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Ταξιδιωτικά – Τουριστικά Πρακτορεία
ΚΟΙΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για διεξαγωγή Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων
Το 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Περδίκκα και το Γυμνάσιο Ανατολικού διοργανώνει
τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα, στα πλαίσια του προγράμματος "Επισκέψεις Σχολείων στη Βουλή των
Ελλήνων" και καλεί με βάση την Εγκύκλιο 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017), τους ενδιαφερόμενους
(ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία), που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν την
προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη 29/10/2019, και ώρα 13:00, στο γραφείο του Διευθυντή
του 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας.
Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής:
1. Ο Διαγωνισμός είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια. Το Σχολείο θα επιλέξει λαμβάνοντας υπόψη και τις
δυο αυτές παραμέτρους (σχέση ποιότητας - τιμής).
2. Στην εκδρομή θα συμμετέχουν μαθητές από το 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας, το Γυμνάσιο Περδίκκα και από το
Γυμνάσιο Ανατολικού
3. Τόπος διεξαγωγής της εκδρομής: Αθήνα
4. Χρονική διάρκεια μετακίνησης: τρεις (3) ημέρες, δύο (2) διανυκτερεύσεις, στις 5 και στις 6 Δεκεμβρίου 2019.
5. Αναχώρηση: Πέμπτη 05/12/2019 ώρα 06:50 από Ανατολικό, 07:10 από τον Περδίκκα και 07:30 από το 1ο
Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας.
6. Επιστροφή: Σάββατό 07/10/2019 ώρα 22:00.
7. Αριθμός μετακινουμένων: εβδομήντα δύο (72 μαθητές/τριες (+/- 3), (45 1ο Γυμνάσιο + 12 Γυμνάσιο Περδίκκα +
15 Γυμνάσιο Ανατολικού) και πέντε (5) συνοδοί καθηγητές. Η μετακίνηση, η διαμονή σε μονόκλινα δωμάτια, το
πρωινό και το γεύμα των 5 συνοδών καθηγητών πρέπει να είναι δωρεάν και να μην επιβαρύνουν τους μαθητές.
8. Τρόπος μεταφοράς: Οδικώς με λεωφορείο-α
9. Κατηγορία καταλύματος: Ξενοδοχείο 5* ή 4* ή 3*(υποχρεωτικά θα υπάρχει τουλάχιστον μία προσφορά
ανά κατηγορία καταλύματός)
Επίσης κατά τη σύνταξη της προσφοράς σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας και τα παρακάτω:
 Να αναφέρεται οπωσδήποτε στην προσφορά σας το όνομα, την κατηγορία και την ακριβή τοποθεσία του
ξενοδοχείου που θα φιλοξενήσει τους μαθητές .
 Το ξενοδοχείο πρέπει να διαθέτει προσωπικό ασφαλείας αν πρόκειται για ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.
 Οι μετακινήσεις των μαθητών να γίνονται με κλιματιζόμενο-α λεωφορείο-α, που να πληρούν τις
προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
 Να αναφέρετε το έτος πρώτης κυκλοφορίας του-των λεωφορείων που θα μεταφέρει τους μαθητές στην
Αθήνα.


Τα δωμάτια για τους μαθητές να είναι

εκπαιδευτικούς

5

4

δίκλινα,

12

τρίκλινα,

7

τετράκλινα,

για τους συνοδούς

μονόκλινα, και να βρίσκονται στο ίδιο κτίριο.

 Η φιλοξενία να περιλαμβάνει πλήρες πρωινό καθημερινά εντός του ξενοδοχείου, και ένα γεύμα την
Πέμπτη 05/12/2019 σε μπουφέ.

Με την προσφορά σας πρέπει να κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτετε ειδικό σήμα και άδεια
λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ.
TARGONTSIDIS
ANDRONIKOS

Ψηφιακά

 Το ημερήσιο πολιτιστικό ή άλλο πρόγραμμα των μαθητών (περιηγήσεων, ξεναγήσεων, εκδηλώσεων κλπ.)
στην Αθήνα, καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου και χωρίς χρονικούς και χιλιομετρικούς περιορισμούς, θα
καλύπτεται από το λεωφορείο-α με έμπειρο οδηγό-ους που θα είναι στην διάθεση των εκδρομέων σύμφωνα με το
πρόγραμμα της εκδρομής.

Ενδεικτικό πρόγραμμα εκδρομής 05-12-2019 06:50 Αναχώρηση για Αθήνα από Ανατολικό 07:10 από
Περδίκκα. 07:30 από το 1ο Γυμνάσιο. (ανά 2 με 3 ώρες στάση).15:30 Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα
δωμάτια. 16:30 Επίσκεψη στο Ι. Σ. Νιάρχος. 19:00 Γεύμα στο Ξενοδοχείο. 20:00 Θεατρική παράσταση. 00:00
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 06-12-2019 08:00 Ξύπνημα – πρωινό. 09:10 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της
Ακρόπολης. 11:30 Επίσκεψη στον βράχο της Ακρόπολης. 13:00 και 14:00 Επίσκεψή στη Βουλή 15:00 Ελεύθερος
χρόνος σε Ερμού-Μοναστηράκι. 21:00 Βραδινή έξοδος για φαγητό. 12-02-2019 08:00 Πρωινό 09:00 Αναχώρηση
10:00 Επίσκεψη στο Allou Fun Park ή σε εμπορικό κέντρο 13:00 Αναχώρηση. 14:30 Στάση για φαγητό 45-60 λεπτά.
18:15 Στάση στην Λάρισα. 22:00 Άφιξη στην Πτολεμαΐδα. 22:15 Άφιξη στο Ανατολικό 22:30 Άφιξη στον Περδίκκα.

Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται και η διάθεση δύο (2 ξεναγών) στο μουσείο Ακρόπολής και δύο (2)
ξεναγών στον Βράχο της Ακρόπολης(09:10-12:10)

Οι οδηγοί του λεωφορείου θα πρέπει να έχουν σε ισχύ όλα τα απαραίτητα έγγραφα και παραστατικά όπως
(δίπλωμα οδήγησης, ρεπό κατά την εβδομάδα μετακίνησης κλπ.), τα οποία θα επιδεικνύονται κατά τον πρωινό
έλεγχο πριν από την αναχώρηση, στα αρμόδια όργανα (Τροχαία).

Να παράσχετε υποχρεωτικά επαγγελματική ασφάλιση αστικής ευθύνης και ασφάλιση ευθύνης του
διοργανωτή, για τις οποίες θα ελεγχθεί η εγκυρότητα από τον ΗΑΤΤΑ.

Πρόσθετη ατομική ασφάλιση όλων (μαθητών- καθηγητών), που να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας.

Στην περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμμετοχής μαθητών ή μη έγκρισης της εκδρομής ή άλλων
λόγων ανωτέρας βίας κάθε καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στους συμμετέχοντες μαθητές και συνοδούς.

Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του τουριστικού γραφείου να παράσχετε κάλυψη, πέραν των
άλλων αξιώσεων, της υποχρέωσης ολοκλήρωσης του συμφωνημένου προγράμματος, της επιστροφής των
καταβληθέντων και του επαναπατρισμού των συνοδών καθηγητών και των μαθητών που συμμετέχουν στην
εκδρομή.
 Να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή και κατά άτομο (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων
και του ΦΠΑ)
Οι προσφορές θα ανοιχτούν ενώπιον επιτροπής καθηγητών, αντιπροσώπων των μαθητών και του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων την Τρίτη 29/10/2019, και ώρα 13:15. στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου
Πτολεμαΐδας. Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί ,με τηλεφωνική επικοινωνία.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δ/θμιας
Εκπαίδευσης Κοζάνης και στην ιστοσελίδα του 1ου Γυμνασίου.

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας

Αλεξιάδης Σπυρίδων

