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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
Για διεξαγωγι Διδακτικισ Επίςκεψθσ ςτο Καςτανόδαςοσ ν. Κοηάνθσ 

 
 

 
Σο 1ο Γυμνάςιο Πτολεμαΐδασ διοργανϊνει διδακτικι επίςκεψθ  ςτο Καςτανόδαςοσ Εμπορίου Εορδαίασ. ν. Κοηάνθσ 
τθν Σρίτθ   17/05/2022 ςτα πλαίςια του αναλυτικοφ προγράμματοσ και προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ 
(ταξιδιωτικά και τουριςτικά γραφεία)  που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, να υποβάλλουν 
τθν προςφορά τουσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο μζχρι τθν Δευτζρα 16-05-2022και ϊρα 11:00 ςτο γραφείο 
τουΔιευκυντι του1ουΓυμναςίου Πτολεμαΐδασ.Οι προςφορζσκα πρζπει να γίνουν ςφμφωνα με τα παρακάτω κριτιρια 
και απαιτιςεισ: 

1. Προοριςμόσ:Καςτανόδαςοσ Εμπορίου  

2. Η προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει τθ μεταφορά των μακθτϊν με λεωφορείο. 

3. Η μετακίνθςθ των ςυνοδϊν– κακθγθτϊν κα είναι δωρεάν. 

4. Μεταφορικά μζςα: Οδικι μετακίνθςθ με λεωφορεία. 

5. Προβλεπόμενοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων:  150 (περίπου) μακθτζσ και 14 κακθγθτζσ. 

6. Πρόςκετεσ προδιαγραφζσ μζςων μετακίνθςθσ: Σο πρακτορείο κα πρζπει να διακζτει πολυτελι 

κλιματιηόμενα λεωφορεία που να πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ (ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, δελτίο καταλλθλότθτασ, ΚΣΕΟ, ηϊνεσ αςφαλείασ κλπ.),να είναι δε ςτθν 

αποκλειςτικι διάκεςθ του ςχολείου κακ’ όλθ τθν  διάρκεια τθσ εκδρομισ. 

7. Ημερομθνία αναχϊρθςθσ - επιςτροφισ:  Η αναχϊρθςθ από το χολείο ζχει προγραμματιςτεί για τθν 

Σρίτθ   17/05/2022 και ϊρα 9.00.π.μ .και θ επιςτροφι τθν ίδια μζρα ςτισ 16.00.Να υπάρχει αςφάλεια 

ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ μακθτϊν και κακθγθτϊν και να παραδοκεί ςυμβόλαιο αςτικισ 

ευκφνθσ του Σουριςτικοφ Γραφείου. 

8. Να αναφζρεται θ τελικι ςυνολικι τιμι (ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των τυχόν κρατιςεων και του ΦΠΑ). 

9. Μαηί με τθν προςφορά, κάκε τουριςτικό γραφείο κα πρζπει να κατακζςει και υπεφκυνθ διλωςθ ότι 

διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 

10. Οι προςφορζσ κα ανοιχτοφν παρουςία όςων ενδιαφερομζνων επικυμοφν να παρευρεκοφν  τθν Δευτζρα 

16 -05-2022 και ϊρα 11:00  ςτο γραφείο του Διευκυντι του 1ου Γυμναςίου Πτολεμαΐδασ. Οι προςφορζσ 

κα πρζπει να γίνουν ςφμφωνα με τα παραπάνω, από τθν επιτροπι που ςυςτικθκε με βάςθ τθν Εγκφκλιο 

20883/ΓΔ4/12-02- 2020/ΤΠΑΙΘ, ςτο γραφείο του Διευκυντι του 1ουΓυμναςίουΠτολεμαΐδασ. 

11. 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. 
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12. Απαραίτθτθ προϋπόκεςθ θ τιρθςθ όλων των υγειονομικϊν πρωτοκόλλων λόγω Covid-19 όπωσ αυτά 

ορίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 

 

Ο Διευκυντισ του χολείου 

Γάτασ Αντϊνιοσ 

 



 


