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ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 ΓΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ ΣO ΒΔΛΙΓΡΑΓΙ –ΝΟΒΙΑΝΣ-NI 

Σν 1
ν
 ΓΔΛ Πηνιεκαΐδαο  δηνξγαλώλεη ζρνιηθή εθδξνκή ζηο  ΒΔΛΙΓΡΑΓΙ –

ΝΟΒΙΑΝΣ-ΝΙ  θαη θαιεί, κε βάζε ηελ Δγθύθιην 12987/Γ2/2011, ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο, (Σαμηδησηηθά θαη Σνπξηζηηθά Γξαθεία), πνπ επηζπκνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη ηελ 08/02/2017 και ώπα 12:30 μ.μ. ζην γξαθείν ηνπ  

Γηεπζπληή ηνπ 1νπ ΓΔΛ Πηνιεκαΐδαο. 

 Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη 

απαηηήζεηο:  

1 

 

ΥΟΛΔΗΟ 

 

1
ν
 ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ 

2 

ΠΡΟΟΡΗΜΟ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΝΑΥΧΡΖΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

ΒΔΛΗΓΡΑΓΗ ΚΑΗ ΝΟΒΗΑΝΣ  . 

Ζ εθδξνκή ζα είλαη πνιπήκεξε ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 4 

εκεξώλ (3 δηαλπθηεξεύζεηο)  θαη ζα 

Πξαγκαηνπνηεζεί από 09-03-2017 έωρ και 12-03-2017. 

  

3 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 

70-82καζεηέο θαη 8 θαζεγεηέο 

4.1 
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ 

ΜΔΑ  

Ηδηόθηεηα, πνιπηειή ιεσθνξεία γηα ηηο νδηθέο 

κεηαθηλήζεηο. Σα ιεσθνξεία ζα είλαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο, κε ειεύζεξε 

δηαθίλεζε από πιεπξάο ρηιηνκέηξσλ θαη σξαξίνπ γηα ηελ 

          
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ 

ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ  

Π.Δ. & Γ.Δ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

Γ/ΝΖ Β/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΚΟΕΑΝΖ 

1
ο
  ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ:ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΧ  2 

ΣΖΛ:2463022281, FAX:2463055391 

e-mail:  mail@1lyk-ptolem.koz.sch.gr 

 

 

 

Πηνιεκαΐδα 03-02-2017 

 

ΠΡΟ:   

Σαμηδησηηθά-Σνπξηζηηθά Γξαθεία 

 

Κνηλ:  

Γ/λζε Β’ Δθπαίδεπζεο Ν. Κνδάλεο 
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πξαγκαηνπνίεζε ησλ εκεξήζησλ εθδξνκώλ ζην 

Βειηγξάδη, ζην Νόβηζαλη θαη  ζην Νηο, ησλ βξαδηλώλ 

εμόδσλ γηα δηαζθέδαζε, επηζθέςεσλ θαη ζηάζεσλ θαηά 

ηελ κεηάβαζε θαη επηζηξνθή. Όια ηα απαξαίηεηα 

έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο ησλ ιεσθνξείσλ θαη ηηο 

επαγγεικαηηθέο άδεηεο ησλ νδεγώλ κε πξόζθαηε ζεώξεζε 

ηνπο. 

 

4.2 
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ 

ΜΔΑ  

ΜΔΣΑΒΑΖ: κε ιεσθνξεία 

 

4.3 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ 

ΜΔΑ  

 

ΔΠΗΣΡΟΦΖ: κε ιεσθνξεία  

 

5 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ- 

ΠΡΟΘΔΣΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

 

Να πξνβιεθζνύλ ηξεηο (3) δηαλπθηεξεύζεηο ζηo Βειηγξάδη 

Σα μελνδνρεία λα είλαη 4 ή 5 αζηέξσλ κε πξσηλό θαη έλα 

γεύκα, θαηά πεξίζηαζε, κεζεκεξηαλό ή δείπλν.  

Σν πξσηλό λα είλαη κπνπθέο Ακεξηθαληθνύ ηύπνπ.  

Γηα ηνπο θαζεγεηέο λα πξνβιεθζνύλ κνλόθιηλα δσκάηηα.  

Γηα ηνπο καζεηέο δίθιηλα ή ηξίθιηλα δσκάηηα.  

Σα μελνδνρεία πξέπεη λα βξίζθνληαη εληόο ή θνληά  

ζην θέληξν ηεο θάζε πόιεο.  

Γηα θάζε πξνηεηλόκελν μελνδνρείν λα δίδεηαη μερσξηζηή 

ηηκή, θαζώο θαη ηα πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ην 

μελνδνρείν, όπσο θαη ε επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ζην 

Γηαδίθηπν.  

ύκθσλα κε ηηο πάγηεο νδεγίεο ηεο HATTA θαη ηεο 

Έλσζεο Σνπξηζηηθώλ Γξαθείσλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, 

ζηελ πξνζθνξά λα ζπκπεξηιεθζνύλ έγγξαθα πνπ λα 

απνδεηθλύνπλ ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ ελ ιόγσ μελνδνρείσλ 

γηα ηηο εκεξνκελίεο ηεο εθδξνκήο.  

 

6 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

ΔΤΘΤΝΖ 

ΓΗΟΡΓΑΝΧΣΖ 

 

ΝΑΗ 

7  

ΛΟΗΠΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

(πξόγξακκα, 

επίζθεςε ρώξσλ,  

θηι.) 

 

Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο ηνπο εθδξνκείο ζα 

πξέπεη λα ζπλνδεύεη εθπξόζσπνο ηνπ ηαμηδησηηθνύ 

γξαθείνπ.  

Σν πξαθηνξείν  λα πξνηείλεη εζηηαηόξηα γηα κεζεκεξηαλό, 

ηθαλά λα εμππεξεηήζνπλ ην ζύλνιν ησλ εθδξνκέσλ, κε 

πξνθαζνξηζκέλν κελνύ θαη θόζηνο αλά άηνκν, ζην 

ηζηνξηθό θέληξν ησλ πόιεσλ όπνπ ζα θηλνύληαη νη 

εθδξνκείο.  

 

8 ΑΦΑΛΗΖ 

ΚΑΛΤΦΖ 

ΔΞΟΓΧΝ Δ 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ 

 

ΝΑΗ κε πξόβιεςε επηζηξνθήο ρξεκάησλ γηα ιόγνπο 

αλσηέξαο βίαο ή αηθλίδηαο αζζέλεηαο. 
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ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ Ζ' 

ΑΘΔΝΔΗΑ 

9 ΣΔΛΗΚΖ 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ 

ΣΑΞΗΓΗΟΤ 

 

ΝΑΗ (ζπκπεξ. ΦΠΑ) 

10 ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ ΑΝΑ 

ΜΑΘΖΣΖ 

ΝΑΗ (ζπκπεξ. ΦΠΑ  θαη νλνκαζηηθή απόδεημε ζην όλνκα 

θάζε θεδεκόλα) 

11 ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ 

ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

  08 Φεβξνπαξίνπ 2017 θαη ώξα 12:30 κ.κ. 

12 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

08 Φεβξνπαξίνπ 2017  θαη ώξα 12:30 κ.κ.  

 

Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ παξνπζία όζσλ 

ελδηαθεξνκέλσλ επηζπκνύλ λα παξεπξεζνύλ από ηελ 

επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί, κε βάζε ηελ εγθύθιην 

12987/Γ2/2011, ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.  

 

 

Ο δηαγσληζκόο είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα. 

Αξιολογικέρ παπάμεηποι πος θα επηπεάζοςν ηην ανάθεζη ηηρ εκδπομήρ ζηο 

Σοςπιζηικό Γπαθείο: 

Ζ γεληθή ηηκή αλά καζεηή 

Πνηόηεηα μελνδνρείνπ θαη απόζηαζή ηνπ από ην θέληξν 

Καηάζηαζε θαη επξπρσξία ηνπ ιεσθνξείνπ 

Οινήκεξε δηάζεζε ηνπ ιεσθνξείνπ 

Σέζζεπιρ (4) δωπεάν ζςμμεηοσέρ για οικονομικά αδύναηοςρ μαθηηέρ. 

Σν πξσηλό θαη ην δείπλν αλ ζα είλαη ζε κπνπθέ 

κε απεξηόξηζηε πνζόηεηα 

Ζ παξνπζία ζπλνδνύ ηνπ Γξαθείνπ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο, θαη 

μελαγνύ θαηά     ηελ επίζθεςή ηνπ ζρνιείνπ ζε δηάθνξα αμηνζέαηα. 

   

Σπόπορ πληπωμήρ: 

  πλνιηθή   αμία: Μαζεηέο.......x......Δπξώ =.........Δπξώ 

 Πξνθαηαβνιή :….-02-2017: ΠΟΟ 40% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο εθδξνκήο  

1ε Γόζε :01-03-2017 : ΠΟΟ 40% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο εθδξνκήο  
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 Δμόθιεζε: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο : ΠΟΟ 20% επί ηεο ζπλνιηθήο 

αμίαο ηεο εθδξνκήο 

Οπνηαδήπνηε ζπκπεθσλεκέλε θαη κε εθηειεζηέα ππνρξέσζε από ην ηνπξηζηηθό 

γξαθείν ζα παξαθξαηεζεί από ην πνζό ηεο εμόθιεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εθδξνκήο. 

 Σν ρνιείν δηαηεξεί ην Γηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ κε 

ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο 

απνδεκίσζε ζην Σνπξηζηηθό Γξαθείν.  

Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 

επηθνηλσλνύλ ζην ηειέθσλν ηνπ ζρνιείνπ 2463022281 θαη ζην e-mail ηνπ ζρνιείνπ: 

mail@1lyk-ptolem.koz.sch.gr  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΖ Β’ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΟΤ 1νπ ΓΔΛ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΣΟ    ΒΔΛΗΓΡΑΓΗ 

ΑΠΟ 09-03-2017 έσο θαη 12-03-2017 

 

ΠΔΜΠΣΖ 09-03-2017, 1ε κέξα: 

05:00 πκ. Αλαρώξεζε από ην 1ν Γεληθό Λύθεην Πηνιεκαΐδαο γηα Βειηγξάδη (625ρικ) 

08:00 Άθημε ζηα ζύλνξα –Υξόλνο ειεύζεξνο ζηα DUTE FREE 
11:00 πκ. ηάζε γηα θαθέ 

14:00 κκ. ηάζε γηα θαγεηό 

17:00 κκ. Άθημε ζην μελνδνρείν ζην Βειηγξάδη 
20:00 κκ. Πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε -βξαδηλή έμνδνο – Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν – Γηαλπθηέξεπζε. 

 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ  10-03-2017, 2ε κέξα: 
08:00 πκ. Αθύπληζε – Πξσηλό ζην μελνδνρείν. 

09:30 πκ. Αλαρώξεζε γηα μελάγεζε ζηελ πόιε ηνπ Βειηγξαδίνπ 

14:00 κκ.– Πεξηήγεζε ζηελ πόιε (βόιηα, θαγεηό, θαθέο). 
18:30 κκ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 

21:00 κκ.  Βξαδηλή έμνδνο – Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν – Γηαλπθηέξεπζε. 

 
ΑΒΒΑΣΟ  11-03-2017, 3ε κέξα: 

07:00 πκ. Αθύπληζε – Πξσηλό ζην μελνδνρείν. 

08:00 πκ. Αλαρώξεζε γηα ΝΟΒΗΑΝΣ 
10:30 πκ. Δπίζθεςε ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο.  

13:00 κκ. Διεύζεξνο  ρξόλνο (βόιηα, θαγεηό, θαθέο). 

18:00 κκ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 
21:00 κκ. Βξαδηλή έμνδνο – Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν – Γηαλπθηέξεπζε. 

 

ΚΤΡΗΑΚΖ 12-03-2017, 4ε κέξα: 
08:00 πκ. Αθύπληζε – Πξσηλό ζην μελνδνρείν. 

09:00 πκ. Αλαρώξεζε γηα ηελ ηζηνξηθή πόιε ΝΗ .ύληνκε πεξηήγεζε 

12:30 κκ. Βόιηα ζηε πόιε-θαγεηό 
15:00 κκ. Αλαρώξεζε γηα ηα ζύλνξα Μηθξή ζηάζε 

18:00 κκ ηάζε γηα θαθέ 

23:00 κκ. Άθημε ζην 1ν ΓΔΛ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ  
Οη ώξεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη κπνξεί λα αιιάμνπλ κε απόθαζε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο θαη ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ ζε 

ζπλελλόεζε κε ην πξαθηνξείν. 

 

 

 

 

 

 

 0 Γηεπζπληήο 

 

                      

 

 

Δκκαλνπήι Π. Κνπξθνύηεο 

                                                                                                 MSc Φπζηθόο 
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