
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Πτολεµαΐδα 14/02/2017 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ Π. & ∆. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 ∆ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  

 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ    
 Προς Ασβεστόπετρα – Τ.Κ. 50200 Πτολεµαΐδα   
 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά μαθητών στην Ξάνθη και Καβάλα» 

 Το 5
ο
 Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας στο πλαίσιο προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων διοργανώνει 

διήμερη εκδρομή σε Ξάνθη και Καβάλα στις 9 και 10 Μαρτίου 2017. Στην εκδρομή συμμετέχουν 51 

μαθητές τμημάτων της Β τάξης που παρακολουθούν  πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πρόγραμμα  και 6 

συνοδοί καθηγήτριες. Η διανυκτέρευση θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα. 

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξενάγηση στην παλιά πόλη της Ξάνθης και στον αρχαιολογικό χώρο 

των Αβδήρων. Επίσκεψη και παρακολούθηση προγράμματος στο ΚΠΕ Φιλίππων. Επισκέψεις σε μουσεία 

της Καβάλας. 

 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 τη Πέμπτη 16-2-2017 στις 12:00 

 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 δίκλινα δωμάτια με πρωινό για τις καθηγήτριες. Το ξενοδοχείο να βρίσκεται σε 

κεντρική περιοχή της Καβάλας. 

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 

Διοργανωτή. 

 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. Τοποθεσία και κατηγορία ξενοδοχείου (4 αστέρων). 

3. Το πρακτορείο να διαθέτει έμπειρους οδηγούς και το λεωφορείο να πληρούν 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 

ακύρωσης της εκδρομής για σοβαρή αιτία, χωρίς αποζημίωση του τουριστικού γραφείου. 

                                                                            Η Διευθύντρια 

          

         Βασιλείου Ελένη 


