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Θέµα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την µεταφορά µαθητών στο ΚΠΕ Μουζακίου 

Καρδίτσας (∆ιήµερη εκπαιδευτική εκδροµή)» 
 
 

Το 5ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων µαθητών στα 
πλαίσια των προγραµµάτων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων προγραµµατίζει διήµερη εκπαιδευτική 
εκδροµή στο ΚΠΕ Μουζακίου Καρδίτσας µε την Περιβαλλοντική Οµάδα του 5ου Γυµνασίου 
Πτολεµαΐδας που θα πραγµατοποιηθεί από την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου µέχρι το Σάββατο 
13 Φεβρουαρίου 2016. 

 
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει µεταφορά των µαθητών στο ΚΠΕ Μουζακίου Καρδίτσας και 

µετακινήσεις σε κοντινά επιπλέον σηµεία στην γύρω περιοχή. Η εκδροµή θα ξεκινήσει την 
Παρασκευή στις 07:00 το πρωΐ και η επιστροφή στην Πτολεµαΐδα προβλέπεται το Σάββατο στις 
21:00. Το λεωφορείο πρέπει να είναι στην διάθεση της οµάδας καθ’ όλη την διάρκεια της 
εκδροµής. 
 

Οι µαθητές που θα συµµετάσχουν στην εκδροµή είναι τριάντα τέσσερα (34) και οι συνοδοί 
καθηγητές τρεις (3). Σύνολο ατόµων τριάντα επτά (37). 

 
Ο διαγωνισµός είναι µειοδοτικός µε ποιοτικά κριτήρια. Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι για την 

µεταφορά των καθηγητών και µαθητών, να παρουσιάσουν τις προσφορές τους στο γραφείο της 
διεύθυνσης του Σχολείου µέχρι την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016 στις 11:00. 
 

Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία: 
1. Κόστος κατ’ άτοµο και συνολικό κόστος λεωφορείου. 
2. Υπεύθυνη δήλωση γραφείου, ότι διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας και Ασφάλιση Ευθύνης 

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

απαιτήσεις: 
1. Αναφορά κόστους ανά µαθητή. Να αναφέρεται σε ξεχωριστή παράγραφο η τελική συνολική 

τιµή (συµπεριλαµβανοµένων όλων των κρατήσεων του ΦΠΑ). 
2. Το πρακτορείο πρέπει να διαθέτει έµπειρο οδηγό και το λεωφορείο να πληροί τις απαιτούµενες 

προδιαγραφές (σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες 
ασφαλείας κλπ), να είναι δε στην αποκλειστική διάθεση του Σχολείου καθ' όλη την διάρκεια της 
εκδροµής. 

3. 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. 
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