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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ  

Το 1
ο
 ΓΕΛ Πτολεμαΐδας  διοργανώνει σχολική εκδρομή στην ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ 

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ και καλεί, με βάση την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011, τους 

ενδιαφερόμενους, (Ταξιδιωτικά και Τουριστικά Γραφεία), που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν την προσφορά τους σε 

σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 26/02/2016 και ώρα 12:30 μ.μ. στο γραφείο του  

Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας. 

 Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και 

απαιτήσεις:  

1 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

1
ο
 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

2 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ. 

Η εκδρομή θα είναι πολυήμερη συνολικής διάρκειας 4 

ημερών (3 διανυκτερεύσεις)  και θα 

Πραγματοποιηθεί από 07-04-2016 έως και 10-04-2016. 

  

3 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

58±4 μαθητές και 7  καθηγητές 

4.1 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ  

Ιδιόκτητα, πολυτελή λεωφορεία για τις οδικές 

μετακινήσεις. Τα λεωφορεία θα είναι αποκλειστικά στην 

διάθεση του αρχηγού της εκδρομής, με ελεύθερη 

διακίνηση από πλευράς χιλιομέτρων και ωραρίου για την 
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πραγματοποίηση των ημερήσιων εκδρομών στην Σόφια 

και  στην Φιλιππούπολη, των βραδινών εξόδων για 

διασκέδαση, επισκέψεων και στάσεων κατά την μετάβαση 

και επιστροφή. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα 

καταλληλότητας των λεωφορείων και τις επαγγελματικές 

άδειες των οδηγών με πρόσφατη θεώρηση τους. 

 

4.2 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ  

ΜΕΤΑΒΑΣΗ: με λεωφορεία 

 

4.3 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ  

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: με λεωφορεία  

 

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Να προβλεφθούν δυο (2) διανυκτερεύσεις στην Σόφια και 

μια (1) στην Φιλιππούπολη.  

Τα ξενοδοχεία να είναι 4 ή 5 αστέρων με πρωινό και ένα 

γεύμα, κατά περίσταση, μεσημεριανό ή δείπνο.  

Το πρωινό να είναι μπουφές Αμερικανικού τύπου.  

Για τους καθηγητές να προβλεφθούν δίκλινα δωμάτια.  

Για τους μαθητές δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια.  

Τα ξενοδοχεία πρέπει να βρίσκονται εντός ή κοντά  

στο κέντρο της κάθε 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.  

Σύμφωνα με τις πάγιες οδηγίες της HATTA και της 

Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης, 

στην προσφορά να συμπεριληφθούν έγγραφα που να 

αποδεικνύουν τη διαθεσιμότητα των εν λόγω ξενοδοχείων 

για τις ημερομηνίες της εκδρομής.  

 

6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 

 

ΝΑΙ 

7  

ΛΟΙΠΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(πρόγραμμα, 

επίσκεψη χώρων,  

κτλ.) 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής τους εκδρομείς θα 

πρέπει να συνοδεύει εκπρόσωπος του ταξιδιωτικού 

γραφείου.  

Το πρακτορείο  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 ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 

ΝΑΙ με πρόβλεψη επιστροφής χρημάτων για λόγους 

ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας. 
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ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η' 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

9 ΤΕΛΙΚΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

 

ΝΑΙ (συμπερ. ΦΠΑ) 

10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ 

ΜΑΘΗΤΗ 

ΝΑΙ (συμπερ. ΦΠΑ  και ονομαστική απόδειξη στο όνομα 

κάθε κηδεμόνα) 

11 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

  26 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:30 μ.μ. 

12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

 26 Φεβρουαρίου 2016  και ώρα 12:30 μ.μ.  

 

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.  

 

 

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια. 

Αξιολογικές παράμετροι που θα επηρεάσουν την ανάθεση της εκδρομής στο 

Τουριστικό Γραφείο: 

Η γενική τιμή ανά μαθητή 

Ποιότητα ξενοδοχείου και απόστασή του από το κέντρο 

Κατάσταση και ευρυχωρία του λεωφορείου 

Ολοήμερη διάθεση του λεωφορείου 

Τέσσερις (4) δωρεάν συμμετοχές για οικονομικά αδύνατους μαθητές. 

Το πρωινό και το δείπνο 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. 

   

 

Τρόπος πληρωμής: 

  Συνολική   αξία: Μαθητές.......x......Ευρώ =.........Ευρώ 

 Προκαταβολή :21-03-2016: ΠΟΣΟ 40% επί της συνολικής αξίας της εκδρομής  

1η Δόση :05-04-2016 : ΠΟΣΟ 40% επί της συνολικής αξίας της εκδρομής  
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 Εξόφληση: Μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής : ΠΟΣΟ 20% επί της συνολικής 

αξίας της εκδρομής 

Οποιαδήποτε συμπεφωνημένη και μη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό 

γραφείο θα παρακρατηθεί από το ποσό της εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της 

εκδρομής. 

 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.  

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επικοινωνούν στο τηλέφωνο του σχολείου 2463022281 και στο e-mail του σχολείου: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 0 Διευθυντής 
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