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 Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας- Ίων Δραγοφμης 

Σαχ. Δ/νση: 25
ης

 Μαρτίου 6, Πτολεμαΐδα 50200 
Πληρoφ.  : ΑΝΣΩΝΙΟ ΓΑΣΑ 
Σηλ.  : 2463024888 
Ε-mail  : mail@1gym-ptolem.koz.sch.gr 
 

 
ΘΔΜΑ:Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ππαγμαηοποίηζη διήμεπηρ εκδπομήρ ζηoν Βόλο 

 

     Τν1
ο
 Γςμνάζιο Πηολεμαΐδαρ  «Ίων Γπαγούμηρ»  πξνθεξύζζεη πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο, ζην 

πιαίζην ζπκκεηνρήο ζε δηαγωληζκό θαη  ηελ  Υ.Α.Φ1/160010/Δ4/08-12-2021 θαιεί θάζε 

ελδηαθεξόκελν, λα θαηαζέζεη ή λα απνζηείιεη θιεηζηή πξνζθνξά, κέρξη ηελ Παξαζθεπή  8/4/2022 

θαη ώξα 12:00 μ.μ. ζην γξαθείν ηνπ Δηεπζπληή, όπνπ θαη ζα αλνηρηνύλ νη πξνζθνξέο ζύκθωλα κε 

ηηο παξαθάηω απαηηήζεηο: 
1. Ηκεξνκελίεο δηεμαγωγήο ηεο εθδξνκήο: 12 θαη 13 Μαΐνπ 2022. Αλαρώξεζε ζηηο 12/05/2022 κε 

επηζηξνθή ζηηο 13/05/2022. 

2. Πξννξηζκόο: Βόλορ (1 διανςκηέπεςζη) 

3. Εθδξνκείο:18±1καζεηέο θαη 3 ζπλνδνί θαζεγεηέο. 

4. Μεηαθηλήζεηο: Οδικώρ 

5. Δωξεάλ δηακνλή θαη κεηαθίλεζε γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. 

6. Δηακνλή ζε μελνδνρεία ηεζζάξωλ αζηέξωλ κε πξωηλό, θαηά πξνηίκεζε λα ιεηηνπξγνύλ όιν ην 

ρξόλν. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ε δηακνλή καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ ζηνλ ίδην όξνθν θαη ζηελ 

ίδηα πηέξπγα. 

7. Δωκάηηα  ηξίθιηλα- ηεηξάθιηλα  γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. 

8. Μεηαθηλήζεηο κε πνιπηειή θαη θιηκαηηδόκελν ιεωθνξείν ην νπνίν λα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή 

δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο ρωξίο πεξηνξηζκνύο ρηιηνκέηξωλ ή 

ωξαξίνπ θαη κε έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο νδεγνύο. 

9. Κακία επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηωλ εθδξνκέωλ κε δηόδηα ή θόξνπο. 

10. Υπνρξεωηηθή Αζθάιηζε Επζύλεο Δηνξγαλωηή ζύκθωλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

11. Οκαδηθή αζθάιηζε γηα αηπρήκαηα θαη αζζέλεηα όιωλ ηωλ εθδξνκέωλ. 

12. Εθπξόζωπνο ηνπ πξαθηνξείνπ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ. 

13. Έθδνζε νλνκαζηηθώλ θνξνινγηθώλ απνδείμεωλ γηα ηνπο εθδξνκείο. 

14. Τήξεζε ηωλ πγεηνλνκηθώλ πξωηόθνιιωλ ιόγω Covid 

 

 
Σηελ πξνζθνξά λα αλαθέξνληαη: 

 Η ζπλνιηθή ηηκή θαη’άηνκν  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.)κε μελνδνρείν θαη ηηκή ρωξίο 

μελνδνρείν. 

 Τα νλόκαηα ηνπ μελνδνρείνπ κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

Μαδί κε ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζεί: 

 Υπεύζπλε δήιωζε όηη ην πξαθηνξείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε 

ηζρύ. 

 Αληίγξαθα ηωλ αδεηώλ θπθινθνξίαο θαη ηωλ εγγξάθωλ θαηαιιειόηεηαο ηωλ ιεωθνξείωλ, κε ηα 

νπνία ζα γίλνληαη νη κεηαθηλήζεηο. 



 Έγγξαθα (αληίγξαθα e-mail ή fax) πνπ λα πηζηνπνηνύλ ηελ δηαζεζηκόηεηα  ηωλ δωκαηίωλ 

ζηα μελνδνρεία γηα ηηο εκεξνκελίεο ηεο εθδξνκήο θαη ηνλ αξηζκό ηωλ εθδξνκέωλ. 

 Θεωξεκέλα  αληίγξαθα ηωλ αδεηώλ νδήγεζεο  ηωλ νδεγώλ, πνπ ζα νδεγνύλ ην ιεωθνξείν 

 

Αξιολογικέρ παπάμεηποι για ηην ανάθεζη ηηρ εκδπομήρ: 

 

 Γεληθή ηηκή αλά καζεηή 

 Πνηόηεηα, θαηεγνξία θαη ηνπνζεζία ηνπ μελνδνρείνπ. 

 Καηάζηαζε, παιαηόηεηα θαη επξπρωξία ηωλ ιεωθνξείωλ 

 Απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηωλ ιεωθνξείωλ 

 Η ππνρξέωζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ λα αθνινπζήζεη ην πξόγξακκα πνπ ζα ζπληάμεη 

ηνζρνιείν. 

Παπαηηπήζειρ 

 Ο δηαγωληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα θαη ε θαηαθύξωζή ηνπ ζα γίλεη 

απόηελ επηηξνπήηνπζρνιείνπ 

 Ο ηξόπνο  πιεξωκήο ζα θαζνξηζηεί ζην ζπκβόιαην θαη έλα πνζό 10% επί ηεο ζπλνιηθήο 

αμίαο ηεο εθδξνκήο ζα εμνθιεζεί κεηά ηελ νινθιήξωζή ηεο. 

 Οπνηαδήπνηε κε εθηειεζηέα ππνρξέωζε από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα παξαθξαηεζεί από ην 

πνζό ηεο εμόθιεζεο κεηά ηελ νινθιήξωζε ηεο εθδξνκήο 

 Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίωκα ηεο αθύξωζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγω κε ζπκπιήξωζεο ηνπ 

απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρωξίο απνδεκίωζε ζην 

ΤνπξηζηηθόΓξαθείν. 

 

 

 

 
 

Ο Δ/ληεο 

 

   Γάηαο Αληώληνο 


