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Το 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας διοργανώνει εκπαιδευτική ημερήσια εκδρομή όλου του σχολείου 

και όλων των τάξεων, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εκδρομών στο Βόλο και καλεί σύμφωνα με 

την Εγκύκλιο 129287/Γ2/2011, τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία), που 

επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι 

την Παρασκευή 31-3-2017 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου, όπου θα 

αξιολογηθούν από την ορισθείσα επιτροπή παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να 

παραβρεθούν. Οι προσφορές θα ανοιχθούν την ίδια μέρα στις 12:15 μ.μ. 

 

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

1. Προορισμός Βόλο 

2. Μεταφορικά μέσα: Οδική μετακίνηση με λεωφορεία 

3. Αριθμός απαιτούμενων λεωφορείων: πέντε (των 50 θέσεων) 

4. Συνολικά άτομα: 220-230 μαθητές και 15-20 συνοδοί. 

5. Ο Διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής. 

6. 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 τη 

διάρκεια της εκδρομής και σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής. 

7. Ημερομηνία αναχώρησης - επιστροφής: Η αναχώρηση από το Σχολείο για Βόλο έχει 

προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 12-5-2017 και ώρα 07:30 πμ και η επιστροφή μας στην 

Πτολεμαΐδα στο Σχολείο την Παρασκευή, 12-5-2017 και 21:30 μμ. 

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

9. Να αναφέρεται η τιμή ανά λεωφορείο μετακίνησης συμπεριλαμβανομένων όλων των 

τυχόν κρατήσεων και του ΦΠΑ). Οι εκδρομείς δεν επιβαρύνονται με διόδια. 
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10. Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει ειδικό σήμα 

λειτουργίας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ. 

11. 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. 

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

ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδρομής και ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιμές. Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη 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 

 


