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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη µεταφορά µαθητών στην Αθήνα» 

 Το 5
ο
 Γυµνάσιο Πτολεµαϊδας στο πλαίσιο προγραµµάτων σχολικών δραστηριοτήτων διοργανώνει 

διήµερη εκδροµή στην Αθήνα στις 7 και 8 Απριλίου 2017. Στην εκδροµή συµµετέχουν 34 µαθητές 

τµηµάτων της Α’, Β’ και Γ’ τάξης που παρακολουθούν πολιτιστικό πρόγραµµα και 3 συνοδοί καθηγήτριες.  

 Το πρόγραµµα περιλαµβάνει την διαδροµή στην Αθήνα µέσω της Εγνατίας οδού και της εθνικής 

οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, την περιήγηση των µαθητών στο κέντρο της Αθήνας, την επίσκεψη στο Ίδρυµα 

Πολιτισµού Σταύρος Νιάρχος. Η επιστροφή θα γίνει µέσω της παρακάτω διαδροµής: διώρυγα Κορίνθου, 

Ολυµπία οδός, στάση στην Πάτρα, γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Ιονία Οδός, γεφύρι της Άρτας-Εγνατία Οδός. 

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

- διαµονή µαθητών-καθηγητών, να παρουσιάσουν τις προσφορές τους στο γραφείο της διεύθυνσης του 

σχολείου µέχρι την Πέµπτη 23 Φεβρουαρίου στις 13:00. 

 Οι προσφορές πρέπει να έχουν τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Κόστος λεωφορείου και κόστος ξενοδοχείου σε δίκλινα ή τρίκλινα δωµάτια µε πρωινό για τους µαθητές 

και τους εκπαιδευτικούς. Το ξενοδοχείο να βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. 

2. Κόστος πρόσθετης ασφάλισης που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας όλων των 

εκδροµέων. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του 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 Φ.Π.Α). 

2. Τοποθεσία και κατηγορία ξενοδοχείου ( 4 αστέρων). 

3. Το πρακτορείο να διαθέτει έµπειρους οδηγούς και το λεωφορείο να πληρεί τις απαιτούµενες 

προδιαγραφές από τη νοµοθεσία για τις σχολικές εκδροµές. 

4. Άριστη συνεργασία οδηγών συνοδών ( το λεωφορείο να είναι στη διάθεση των µαθητών όλο το 24/ωρο) 

5. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωµα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση καθώς και ακύρωση της 

εκδροµής για σοβαρή αιτία, χωρίς αποζηµίωση του τουριστικού γραφείου. 
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