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Σο 2ο Γυμνάςιο Πτολεμαΐδασ επαναπροκθρφςςει τθν εκπαιδευτικι εκδρομι τθσ Γϋ Σάξθσ 

Γυμναςίου ςτθν Ακινα  (λόγω προςφορότερησ ημερομηνίασ επίςκεψησ ςτη Βουλή των 

Ελλήνων) και καλεί ςφμφωνα με τθν Εγκφκλιο 12987/Γ2/2011, τουσ ενδιαφερόμενουσ 

(ταξιδιωτικά και τουριςτικά γραφεία), που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, 

να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ μζχρι τθν Σρίτη 16/02/2016 και ϊρα 11:30 μ.μ. ςτο γραφείο 

του Διευκυντι του χολείου. 

Οι προςφορζσ κα ανοιχκοφν παρουςία όςων ενδιαφερομζνων επικυμοφν να παρευρεκοφν 
από τθν επιτροπι που κα ςυςτακεί με βάςθ τθν Εγκφκλιο 12987/Γ2/2011 ςτισ 16-2-2016 θμζρα 
Σρίτθ και ϊρα 12:00 μ.μ. ςτο γραφείο του Διευκυντι του ςχολείου. 

Οι προςφορζσ κα πρζπει να γίνουν ςφμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήςεισ: 

1. Προοριςμόσ  Αθήνα (Βουλή των Ελλήνων) 

2. Μεταφορικά μζςα: Οδική μετακίνηςη με λεωφορεία (50) πενήντα θζςεων τουλάχιςτον 

3. Αρικμόσ απαιτοφμενων λεωφορείων: δφο (2)   (όχι διϊροφα) 

4. υνολικά άτομα:  (73) εβδομήντα δφο (+,-) μακθτζσ και (5) πζντε ςυνοδοί (μαηί με τον 

αρχθγό τθσ εκδρομισ). 

5. Σο ζντυπο προςφοράσ για τα τουριςτικά γραφεία κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του 

ςχολείου και τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ ςτο ςφνδεςμο  Εκδρομζσ 

http://dide.koz.sch.gr (ςε μορφι pdf). 

6. Ο Διαγωνιςμόσ κα είναι μειοδοτικόσ με ποιοτικά κριτήρια επιλογήσ και θ κατακφρωςι 

του κα γίνει ζπειτα από απόφαςθ τθσ Επιτροπισ παραλαβισ. Η απόφαςθ κατακφρωςθσ κα 

αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου   http://2gym-ptolem.koz.sch.gr. 

7. Σο πρακτορείο πρζπει να διακζτει ζμπειρουσ οδθγοφσ και το λεωφορείο να είναι 

κλιματιηόμενο, να πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ (ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, δελτίο καταλλθλότθτασ, ΚΣΕΟ, ηϊνεσ αςφαλείασ κλπ), να είναι δε ςτθν αποκλειςτικι 
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διάκεςθ του χολείου κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ και ςφμφωνα με το πρόγραμμα τθσ 

εκδρομισ. 

8. Δφο (2) διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχεία 4**** ι 5*****, με πλήρες πρωινό καθημερινά εντός 

του ξενοδοχείου 

9. Δωρεάν κάλυψθ των ςυνοδϊν - κακθγθτϊν (φνολο 5) 

10. 1 γεφμα κατά τθν άφιξθ ςτου ςχολειοφ ςτο ξενοδοχείο ςτισ  20/03/2016 

11. Η διαμονι των μακθτϊν ςτο ξενοδοχείο κα είναι ςε δίκλινα και  τρίκλινα δωμάτια και των 
κακθγθτϊν ςε μονόκλινα δωμάτια. 

12. Παρουςία υπευκφνου του τουριςτικοφ γραφείου κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ. 

13. Ημερομθνία αναχϊρθςθσ - επιςτροφισ: Η αναχϊρθςθ από το χολείο για Αθήνα ζχει 

προγραμματιςτεί για τθν Κυριακή, 20-03-2016 και ϊρα 07:30 πμ και θ επιςτροφι μασ ςτθν 

Πτολεμαΐδα ςτο χολείο το Σρίτη 22-03-2016 και 22:00. 

14. Θα υπάρχει ομαδικι αςφαλιςτικι κάλυψθ για όλουσ τουσ μακθτζσ και τουσ ςυνοδοφσ 
κακθγθτζσ. 

15. Να υπάρχει αςφάλεια ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ μακθτϊν και κακθγθτϊν και να 
παραδοκεί ςυμβόλαιο αςτικισ ευκφνθσ του Σουριςτικοφ Γραφείου. 

16. Να αναφζρεται θ τελικι ςυνολικι τιμι (μετακίνθςθ – διαμονι – πρωινό - 

ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των τυχόν κρατιςεων και του ΦΠΑ), κακϊσ και θ τιμι ανά 

μακθτι. Οι εκδρομείσ δεν επιβαρφνονται με διόδια. 

17. Όλοι οι μακθτζσ κα μζνουν ςτο ίδιο ξενοδοχείο (και ςτον ίδιο όροφο) και δεν κα 

επιτραπεί ο χωριςμόσ ςε δφο ξενοδοχεία, ανεξάρτθτα αν αυτά είναι δίπλα. Σο ξενοδοχείο 

πρζπει να διακζτει προςωπικό αςφαλείασ (Security). 

18. Δζκα μζρεσ μετά τθν κατοχφρωςθ του διαγωνιςμοφ, ο μειοδότθσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

φζρει ΓΡΑΠΣΗ επιβεβαίωςθ του ξενοδοχείου ότι διακζτει τον απαιτοφμενο αρικμό δωματίων 

(δίκλινα,  τρίκλινα, μονόκλινο)  τισ ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ για τθ διαμονι αποκλειςτικά και 

ονομαςτικά των μακθτϊν του  ςχολείου μασ. Μια εβδομάδα πριν τθν αναχϊρθςθ να ζχουμε 

τουσ αρικμοφσ των δωματίων του ξενοδοχείου ϊςτε να γίνει θ κατανομι των μακθτϊν. (Να 

ξζρει ο κάκε μακθτισ το δωμάτιο που κα μείνει). 

19. Κάκε τουριςτικό γραφείο κα πρζπει να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτει ειδικό 

ςιμα λειτουργίασ το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ και κα πρζπει θ προςφορά να είναι ςε κλειςτό 

φάκελο και τα επιςυναπτόμενα ζγγραφα να κατατίκενται ςε πρωτότυπθ μορφι και όχι ςε 

τθλεομοιοτυπία ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

20. Σο χολείο διατθρεί το δικαίωμα για οποιαδιποτε περαιτζρω γραπτι διευκρίνιςθ όπωσ 

και το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ λόγω μθ ςυμπλιρωςθσ του απαιτοφμενου αρικμοφ 

μακθτϊν ι άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ, χωρίσ αποηθμίωςθ του Σουριςτικοφ Γραφείου. 

21. Σο ςχολείο κα επιλζξει τθν προςφορά που κα εγγυάται τθν ΚΑΛΤΣΕΡΗ και  ΑΦΑΛΕΣΕΡΗ 

ΟΡΓΑΝΩΗ τθσ εκδρομισ και ΠΡΟΙΣΗ ςτισ τιμζσ. Θα λθφκεί ςοβαρά υπϋ όψιν θ παλαιότθτα 

των λεωφορείων.  Για το λόγο αυτό να μασ αναφζρετε το χρόνο πρϊτθσ κυκλοφορίασ κακϊσ και 

τουσ αρικμοφσ κυκλοφορίασ των λεωφορείων που κα μασ διακζςετε. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Σο οριςτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ μπορεί να διαφοροποιθκεί. 
 

 Ο Διευκυντισ του χολείου 
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