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Ο ∆ιευθυντής του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡ∆ΙΚΚΑ ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος µεταξύ φυσικών και 

νοµικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών 

υπηρεσιών για τη διοργάνωση Τριήµερης  εκδροµής 

 Συγκεκριµένα: 

· Η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί από 27/11/2014 ηµέρα Πέµπτη  έως και 29/11/2014 

ηµέρα Σάββατο 

· Το πρόγραµµα της εκδροµής θα περιλαµβάνει: Μετάβαση στην Αθήνα (27/09/2014) και 

Επιστροφή (29/05/2014) 

· ∆ύο (02) διανυκτερεύσεις (27/11 και 28/11/2014) 

· Τριήµερη εκδροµή στην Αθήνα για επίσκεψη στην Βουλή, Ακρόπολη και σε άλλα αξιοθέατα 

· Ο αριθµός των συµµετεχόντων θα είναι 25 µαθητές (±2) και 02 συνοδοί καθηγητές. 

· Ώρες αναχώρησης-επιστροφής: Η αναχώρηση από το Σχολείο έχει προγραµµατιστεί για τις 

08:15πµ της 27ης Νοεµβρίου 2014 και η επιστροφή  πίσω στο Σχολείο για τις 21:00 της 

29ης Νοεµβρίου 2014 

Ο διαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός µε ποιοτικά κριτήρια επιλογής. Οι προσφορές θα 

πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις: 

1. µεταφορά των µαθητών µε πολυτελή και κλιµατιζόµενα λεωφορεία, που θα πληρούν όλες τις 

απαιτούµενες προδιαγραφές σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, τα οποία θα είναι στην 

αποκλειστική διάθεσή του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της µετακίνησης χωρίς περιορισµούς 

χιλιοµέτρων ή ωραρίου (πέραν των όσων προβλέπει ο νόµος) και µε έµπειρο, επαγγελµατία 

οδηγό. 

ΘΕΜΑ 
: 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διεξαγωγή Εκπαιδευτικής επίσκεψης 
στη Βουλή των Ελλήνων 



2. τη διαµονή τους σε ξενοδοχείο τουλάχιστον τριών (3) αστέρων  για δύο (2) νύχτες, µε 

πλήρες πρωινό καθηµερινά εντός του ξενοδοχείου 

3. 1 γεύµα κατά την άφιξη στου σχολειού στο ξενοδοχείο στις 27/11/2014 

4. Η διαµονή των µαθητών στο ξενοδοχείο θα είναι σε δίκλινα ή τρίκλινα δωµάτια και των 

καθηγητών σε  µονόκλινα δωµάτια.  

5. Όλοι οι µαθητές θα µένουν στο ίδιο ξενοδοχείο (και στον ίδιο όροφο) και δεν θα επιτραπεί ο 

χωρισµός σε δύο ξενοδοχεία, ανεξάρτητα αν αυτά είναι δίπλα. Το ξενοδοχείο πρέπει να διαθέτει 

προσωπικό ασφαλείας (Security) αν βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας.  

6. ∆ωρεάν κάλυψη των συνοδών - καθηγητών (Σύνολο 2)  

7. Ξενάγηση από ξεναγό του σωµατείου διπλωµατούχων ξεναγών  στις 28/11/2014 από τις 

11:15 έως τις 14:15 ο οποίος  θα παραλάβει τους µαθητές από την  είσοδο του Μουσείου της 

Ακρόπολης και  θα τους ξεναγήσει στο µουσείο της Ακρόπολης και  στο Βράχο της Ακρόπολης.  

8. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

9. Να αναφέρεται η τελική συνολική τιµή και κατά άτοµο (συµπεριλαµβανοµένων όλων των 

τυχόν κρατήσεων και του ΦΠΑ) 

10. 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. 

11. Οποιαδήποτε µη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το 

ποσό εξόφλησης µετά την ολοκλήρωση της εκδροµής. 

Μαζί µε την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει 

1.  Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου αστικής ευθύνης του πρακτορείου. 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε 

ισχύ. 

Κριτήριο για την ανάθεση της εκδροµής δεν είναι µόνο η οικονοµικότερη προσφορά, αλλά και η εν 

γένει ποιότητα όσων προσφέρονται. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους µέχρι την 30/10/2014 ηµέρα 

Πέµπτη και ώρα 10:00 στο γραφείο του ∆/ντή του Γυµνασίου Περδίκκα στον Περδίκκα Εορδαίας Ν. 

Κοζάνης ΤΚ. 50200 είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο email  

Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων ενδιαφεροµένων επιθυµούν να παρευρεθούν, 

από την επιτροπή που έχει συσταθεί µε βάση την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011, πράξη 3η/09-10-2014, 

την Πέµπτη, 30/10/2014, και ώρα 10:45π.µ. στο γραφείο του ∆/ντή του  Γυµνασίου Περδίκκα. 

  

 

 
 
 

 

  Ο ∆ιευθυντής του σχολείου   

   
 

Παππάς Γεώργιος 


