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ΠΡΟΣ:     
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 (Για ανάρτηση στην 
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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών 
γραφείων για την πραγµατοποίηση 5ήµερης ή 6ήµερης σχολικής εκδροµής 
της Γ' Τάξης του 2ου ΕΠΑΛ Πτολεµαΐδας στo Ναύπλιο» 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: Υ.Α. 129287/Γ2/2-12-20(Β' 2769) 
 

Ο ∆ιευθυντής του 2ου ΕΠΑΛ Πτολεµαΐδας προσκαλεί σε µειοδοτικό 

διαγωνισµό µε κριτήρια επιλογής πρακτορείου ποιοτικά και ποσοτικά τα 

ενδιαφερόµενα γραφεία γενικού τουρισµού, που πληρούν τις 

προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία προϋποθέσεις λειτουργίας, να 

καταθέσουν ή να αποστείλουν προσφορά στο σχολείο µέχρι την Τρίτη 16 

Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:30, σε σφραγισµένο φάκελο µε 

επισυναπτόµενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη µορφή και 

όχι µε τηλεοµοιοτυπία ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Με κάθε 

προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και 

Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο 

βρίσκεται σε ισχύ. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στο γραφείο του ∆ιευθυντή 

του 2ου ΕΠΑΛ Πτολεµαΐδας στις 16 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:30. 
 

Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές εκδροµής 
 

Προορισµός: Ναύπλιο 

1. Χρονική περίοδος: Κυριακή 17 Απριλίου ή ∆ευτέρα 18 Απριλίου - 

Παρασκευή 22 Απριλίου 2016. 

2. Προβλεπόµενος αριθµός µαθητών:47 (µε ενδεχόµενη αυξοµείωση 

του αριθµού των µαθητών κατά 5, λόγω οικονοµικής συγκυρίας και 

άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων) (κατανοµή σε δίκλινα, τρίκλινα και 

τετράκλινα δωµάτια) 

3. Προβλεπόµενος αριθµός συνοδών: 3 καθηγητές χωρίς οικονοµική 

επιβάρυνση. 

4. Μεταφορικό µέσο: Τουριστικό Λεωφορείο µε ικανό αριθµό θέσεων για 

να καλύψει τη µεταφορά των µαθητών και των συνοδών καθηγητών, 



κλιµατιζόµενο, άνετο και ευρύχωρο, σε άριστη κατάσταση (κάτω των 10 

ετών), που πληροί τις απαιτούµενες προδιαγραφές, σε αποκλειστική 

διάθεση των µαθητών και συνοδών. 

5. Κατηγορία καταλύµατος: τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων. 

6. ∆ιατροφή: Πρωινό και βραδινό καθηµερινά εντός ξενοδοχείου µε πλήρη 

µπουφέ απεριόριστης ποσότητας. 

7. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία. 

8. Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε 

περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας. 

9. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωµα της ακύρωσης της εκδροµής λόγω µη 

συµπλήρωσης του απαιτούµενου αριθµού µαθητών ή άλλης σοβαρής 

αιτίας, χωρίς αποζηµίωση του Τουριστικού Γραφείου. 
 

Ενδεικτικό πρόγραµµα εκδροµής: 

1) Αναχώρηση από Πτολεµαΐδα, άφιξη και διανυκτέρευση στο Ναύπλιο 

(µέσω Ρίου – Αντιρρίου).  

2) Επίσκεψη ατην Αρχαία Ολυµπία, επιστροφή στο Ναύπλιο, 

διανυκτέρευση 

3) Επίσκεψη στο Μυστρά, επιστροφή στο Ναύπλιο, διανυκτέρευση 

4) Επίσκεψη στις Μυκήνες, Νεµέα, Επίδαυρο, επιστροφή στο Ναύπλιο, 

διανυκτέρευση 

5) Ξενάγηση στην πόλη του Ναυπλίου, διανυκτέρευση 

6) Επιστροφή στην Πτολεµαΐδα µέσω ∆ελφών- Καλαµπάκας (Μετέωρα). 
 

Κόστος εκδροµής: 
1. Να αναφερθεί η τελική τιµή του οργανωµένου ταξιδιού 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

2. Η επιβάρυνση ανά µαθητή (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

3. Η επιβάρυνση ανά συνοδό (έστω και µηδενική). 
 

Αξιολογικές παράµετροι που θα επηρεάσουν την ανάθεση της 

εκδροµής: 

Η τιµή ανά µαθητή 

Η δωρεάν συµµετοχή οικονοµικά αδυνάτων µαθητών. 

Η διαµονή σε ξενοδοχείο νεόδµητο ή πρόσφατα ανακαινισµένο που να 

πληροί τις προϋποθέσεις για ευχάριστη και άνετη διαµονή.  
 

Τρόπος πληρωµής: 
Το σχολείο αναλαµβάνει την υποχρέωση της συγκέντρωσης και καταβολής 

της συνολικής αξίας της εκδροµής στο Τουριστικό Γραφείο µε ακριβή 

τήρηση των παρακάτω δόσεων: 

1η ∆όση: µε την έγκριση της εκδροµής το 30% του ποσού της συνολικής 

αξίας της εκδροµής. 

2η ∆όση: στις 15 Απριλίου 2016 το 50% του ποσού της συνολικής αξίας 

της εκδροµής. 



3η ∆όση (εξόφληση): στις 10 Μαΐου 2016 το 20% του ποσού της συνολικής 

αξίας της εκδροµής. 
 

Οποιαδήποτε µη εκτελεσθείσα υποχρέωση από το τουριστικό 

γραφείο θα παρακρατηθεί από το ποσό της εξόφλησης µετά την 

ολοκλήρωση της εκδροµής. 
 
 
 
 
 
 

Ο ∆ιευθυντής 
 
 
 

 

 Σάλιαγκας ∆. Ιωάννης 
 ΠΕ19 – ΠΕ03 


