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Το 3ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας διοργανώνει τριήμερη  ή διήμερη  εκπαιδευτική  

επίσκεψη  στο πλαίσιο προγραμμάτων πολιτιστικών θεμάτων με βάση την 

ΥΑ12987/Γ2/02-12-2011.  Για τη διενέργεια αυτής της εκδρομής 

προβαίνουμε σε Μειοδοτικό Διαγωνισμό με ποιοτικά κριτήρια από 

εγκεκριμένα και νόμιμα τουριστικά γραφεία. Οι προσφορές των Τουριστικών 

Γραφείων θα γίνουν με τα πιο κάτω στοιχεία και απαιτήσεις:

1) ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:  ΞΑΝΘΗ -ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2) Ημερομηνία: 27/04/2017  έως 29/04/2017ή  εναλλακτικά  28/4/2017εως  

29/4/2017

3) Συνολικά Άτομα : 30 μαθητές  και 4 συνοδοί  καθηγητές  του 3ου

Γυμνασίου Πτολεμαΐδας.

4) Δύο (2) διανυκτερεύσεις στην  Ξάνθη ή  μια 1μια διανυκτερευση στην 

Ξάνθη

5) Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν στο γραφείο του

Διευθυντή  του Γυμνασίου έως τις 7-4-2017  και ώρα έως 12:00 π.μ.

6) Οι προσφορές θα ανοιχθούν 12 π.μ παρουσία όσων

ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν.

Οι προσφορές  πρέπει  να περιέχουν  τα παρακάτω  στοιχεία:

1. Κόστος λεωφορείου και κόστος ξενοδοχείου με δίκλινα, τρίκλινα και

τετράκλινα δωμάτια με πρωινό για τους μαθητές και μονόκλινα δωμάτια με

πρωινό για τους καθηγητές.

2. Κόστος πρόσθετης ασφάλισης που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση

ατυχήματος ή ασθένειας όλων των εκδρομέων.

3. Υπεύθυνη δήλωση γραφείου, ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας και

Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή.
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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), με και χωρίς γεύμα ξεχωριστά.

2. Τοποθεσία και κατηγορία ξενοδοχείου,

3. Το πρακτορείο πρέπει να διαθέτει έμπειρους οδηγούς και τα λεωφορεία

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 την διάρκεια

της εκδρομής.

4. Άριστη συνεργασία συνοδών-οδηγών (οδηγοί και λεωφορεία να

βρίσκονται στη διάθεση του σχολείου όλο το 24ωρο για τις μετακινήσεις

των μαθητών).

5. 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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