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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» 
 

Το 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας διοργανώνει εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου στην 

Αθήνα  και καλεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011, τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά 

και τουριστικά γραφεία), που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να 

υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι την Τετάρτη  03/02/2016 και ώρα 11:30 μ.μ. στο γραφείο 

του Διευθυντή του Σχολείου. 

Οι προσφορές θα ανοιχθούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν 

από την επιτροπή που θα συσταθεί με βάση την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011 στις 03-02-2016 ημέρα 

Τετάρτη  και ώρα 12:00 μ.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου. 

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

1. Προορισμός  Αθήνα (Βουλή των Ελλήνων) 

2. Μεταφορικά μέσα: Οδική μετακίνηση με λεωφορεία (50) πενήντα θέσεων τουλάχιστον 

3. Αριθμός απαιτούμενων λεωφορείων: δύο (2)   (όχι διώροφα) 

4. Συνολικά άτομα:  (73) εβδομήντα δύο (+,-) μαθητές και (5) πέντε συνοδοί (μαζί με τον 

αρχηγό της εκδρομής). 

5. Το έντυπο προσφοράς για τα τουριστικά γραφεία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

σχολείου και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης στο σύνδεσμο � Εκδρομές 

http://dide.koz.sch.gr (σε μορφή pdf). 

6. Ο Διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής και η κατακύρωσή 

του θα γίνει έπειτα από απόφαση της Επιτροπής παραλαβής. Η απόφαση κατακύρωσης θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου   http://2gym-ptolem.koz.sch.gr. 

7. Το πρακτορείο πρέπει να διαθέτει έμπειρους οδηγούς και το λεωφορείο να είναι 

κλιματιζόμενο, να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ), να είναι δε στην αποκλειστική 

διάθεση του Σχολείου καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής και σύμφωνα με το πρόγραμμα της 

εκδρομής. 
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8. Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4**** ή 5*****, µε πλήρες πρωινό καθημερινά εντός 

του ξενοδοχείου 

9. Δωρεάν κάλυψη των συνοδών - καθηγητών (Σύνολο 5) 

10. 1 γεύμα κατά την άφιξη στου σχολειού στο ξενοδοχείο στις  20/03/2016 

11. Η διαμονή των μαθητών στο ξενοδοχείο θα είναι σε δίκλινα και  τρίκλινα δωμάτια και των 

καθηγητών σε μονόκλινα δωμάτια. 

12. Παρουσία υπευθύνου του τουριστικού γραφείου καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

13. Ημερομηνία αναχώρησης - επιστροφής: Η αναχώρηση από το Σχολείο για Αθήνα έχει 

προγραμματιστεί για την Κυριακή, 20-02-2016 και ώρα 08:00 πμ και η επιστροφή μας στην 

Πτολεμαΐδα στο Σχολείο το Τρίτη 22-02-2015 και 21:00. 

14. Θα υπάρχει ομαδική ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους μαθητές και τους συνοδούς 

καθηγητές. 

15. Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών και να 

παραδοθεί συμβόλαιο αστικής ευθύνης του Τουριστικού Γραφείου. 

16. Να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή (μετακίνηση – διαμονή – πρωινό - 

συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και του ΦΠΑ), καθώς και η τιμή ανά 

μαθητή. Οι εκδρομείς δεν επιβαρύνονται με διόδια. 

17. Όλοι οι μαθητές θα μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο (και στον ίδιο όροφο) και δεν θα 

επιτραπεί ο χωρισμός σε δύο ξενοδοχεία, ανεξάρτητα αν αυτά είναι δίπλα. Το ξενοδοχείο 

πρέπει να διαθέτει προσωπικό ασφαλείας (Security). 

18. Δέκα μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να 

φέρει ΓΡΑΠΤΗ επιβεβαίωση του ξενοδοχείου ότι διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό δωματίων 

(δίκλινα,  τρίκλινα, μονόκλινο)  τις συγκεκριμένες ημερομηνίες για τη διαμονή αποκλειστικά και 

ονομαστικά των μαθητών του  σχολείου μας. Μια εβδομάδα πριν την αναχώρηση να έχουμε 

τους αριθμούς των δωματίων του ξενοδοχείου ώστε να γίνει η κατανομή των μαθητών. (Να 

ξέρει ο κάθε μαθητής το δωμάτιο που θα μείνει). 

19. Κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό 

σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και θα πρέπει η προσφορά να είναι σε κλειστό 

φάκελο και τα επισυναπτόμενα έγγραφα να κατατίθενται σε πρωτότυπη μορφή και όχι σε 

τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

20. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση όπως 

και το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού 

μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού Γραφείου. 

21. Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και  ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδρομής και ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιμές. Θα ληφθεί σοβαρά υπ΄ όψιν η παλαιότητα 

των λεωφορείων.  Για το λόγο αυτό να μας αναφέρετε το χρόνο πρώτης κυκλοφορίας καθώς και 

τους αριθμούς κυκλοφορίας των λεωφορείων που θα μας διαθέσετε. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το οριστικό πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να διαφοροποιηθεί. 

 

 Ο Διευθυντής του Σχολείου 

 

 

 
Νίκου Λυµπέρης 

 


