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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ/1Ο ΓΡΑΦΕΙΟ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Ταξιδιωτικά-Τουριστικά Γραφεία

Τ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 2, 50200 Πτολεμαΐδα
Πληρ. : Κουρκούτης Εμμανουήλ
Τηλέφωνο : 24630 22281
FAX : 24630 55391
e-mail : mail@1lyk-ptolem.koz.sch.gr

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για
πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής- Μετακίνησης
Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν
τις προσφορές τους σχετικά με την εκδρομή-Μετακίνηση του Σχολείου μας. Η προσφορά κατατίθεται
κλειστή στο Σχολείο. Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και
Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
1 ΣΧΟΛΕΙΟ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ από 25-11-2019 έως και 29-11-2019
3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α –
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρακολούθηση
εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κτλ.)

Εξωτερικό, μαθητές από: 38±4
Αριθμός συνοδών μαζί με αρχηγό: 3
Για τις επισκέψεις και τις εκδρομές να υπάρχει πούλμαν
που να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία (δελτίο καταλληλότητας, ζώνες
ασφαλείας κ.τ.λ). Να είναι δε στην αποκλειστική
διάθεση μας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής με
έμπειρους επαγγελματίες οδηγούς.
ΠΤΗΣΗ ΠΡΩΪΝΗ ΣΤΙΣ 25/11/2019 ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΗ
ΣΤΙΣ 29/11/2019.
Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3 αστέρων
(***) και άνω, σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για τους
μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς. Να
προσκομιστεί βεβαίωση διαθεσιμότητας δωματίων. Όλοι
οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου να είναι στη
διάθεση του σχολείου και σε πλήρη λειτουργία κατά τη
διαμονή μας. Το ξενοδοχείο να πληροί όλες τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για την σωστή και ασφαλή
διαμονή των μαθητών.
Μία ημερήσια εκδρομή - επίσκεψη στην ευρύτερη
περιοχή της Τοσκάνης, Σιένα και στο Σαν Τζιμινιάνο .
Μία επίσκεψη (Τρίτη 26-11-2019 έχουμε ραντεβού) στο
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Αστρονομίας και Διαστήματος
(ESRIN) , αναλυτική ξενάγηση σε Ρώμη και Βατικανό και

αναλυτική ξενάγηση σε Φλωρεντία και στην περίφημη
Πινακοθήκη Ουφίτσι..
Υποχρεωτικά ημιδιατροφή (δείπνο) - Πρωινό (εκτός της
1ης ημέρας) και δείπνο (εκτός της τελευταίας ημέρας),
καθημερινά σε μπουφέ.
ΤΑΞΙΔIΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ
11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
12 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

13 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΝΑΙ- Ασφάλεια αστικής ευθύνης και πρόσθετη
ταξιδιωτική ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε
περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
ΝΑΙ

Τελική συνολική τιμή οργανωμένου ταξιδιού
(συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) και τελική τιμή
κόστους ανά μαθητή (συμπεριλαμβανομένου και του
ΦΠΑ) - Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την
επιστροφή όλου του ποσού της προκαταβολής ή σε
συνεργασία με το επιλεγμένο τουριστικό πρακτορείο
τροποποίηση των καθορισμένων ημερομηνιών
πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω σοβαρής αιτίας
(όπως π.χ. φυσικές καταστροφές, εθνικές εκλογές
κ.λ.π.)- Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για
οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με την
εκδρομή από τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν
ενδιαφέρον. – Τα τουριστικά γραφεία που θα
εκδηλώσουν ενδιαφέρον, μαζί με την προσφορά τους θα
πρέπει να καταθέσουν:
1. Βεβαίωση σε ισχύ του ειδικού σήματος λειτουργίας
τουριστικού γραφείου από τον Ε.Ο.Τ.
2. Αντίγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας.
3. Αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας. Τρόπος
πληρωμής: Απόδοση από το τουριστικό γραφείο
ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του
συμβολαίου από μέρους του, (εγγυητική επιστολή με
ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).
Την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (ιδιωτικό
συμφωνητικό) θα καταβληθεί ως προκαταβολή το 25%
του συνολικού ποσού, το υπόλοιπο έως το 50% του
συνολικού ποσού θα καταβληθεί πριν από την
αναχώρηση. Η τελευταία δόση του υπόλοιπου ποσού
50% θα καταβληθεί αμέσως μετά την επιστροφή και σε
συνάρτηση με την καλή εκτέλεση της εκδρομής
και την τήρηση των προβλεπόμενων στην σύμβαση.

Η επιτροπή αξιολόγησης, πέραν της τιμής, συνεκτιμά
την ποιότητα και το εύρος των προσφερόμενων
παροχών και δεν υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα
το πρακτορείο που μειοδοτεί.
Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Τετάρτη 02 Οκτωβρίου
2019 και ώρα 14.00 όπως προβλέπουν οι κείμενες
διατάξεις. Λήξη: Τετάρτη 02 Οκτωβρίου 2019 ώρα:
14:00
0 Διευθυντής
Εμμανουήλ Π. Κουρκούτης
MSc Φυσικός

