
 

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Ελευθέριο,  8/3/2022                                                                                                                                                
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                           Αρ. πρωτ.: 101 
                                                                                                                                                                                                    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤΕΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ                                                        
    ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                         ΠΡΟΣ 

  Δ/ΝΣΗ Δ.Ε ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                          ΔΔΕ  Δυτικής  Θεσ/νίκης 
 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ                                   Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
 Ταχ. Δ/νση: Αλ. Παπάγου 40                                                                  της Διεύθυνσης 

 Ταχ.Κωδ: 56334 

 Τηλέφωνα: 2310765777 

  E-mail: mail@1gym-el-kordel.thess.sch.gr 

 Πληροφορίες: Θεοχαρόπουλος Α. 

 

 

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ” 

ΣΧΕΤ: 28883/ΓΔ4/12-02-2020,ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020, Υ.Α 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 28883/ΓΔ4/12-02-2020, ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020,Υ.Α 
προκηρύσσεται διαγωνισμός για τη διοργάνωση τριήμερης σχολικής εκδρομής της 3ης  τάξης 
Γυμνασίου . Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, σύμφωνα με το νόμο, μόνο ταξιδιωτικά γραφεία που 
διαθέτουν ισχύουσα άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ. 
 

Στοιχεία Εκδρομής: 
Τόπος: Βόλος  
Χρόνος: 8-4-2022  έως και 10-4-2022,    
Διάρκεια: ΤΡΕΙΣ (3) ημέρες – ΔΥΟ (2) διανυκτερεύσεις 

Συμμετέχοντες: 100 περίπου μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές συν ένας επικεφαλής 
της εκδρομής 

Κατηγορία ξενοδοχείου:  3- 4 αστέρων με πρωινό.      
Δωμάτια: τρίκλινα χωρίς ράντζο (μαθητές )  , μονόκλινα (καθηγητές). 
Το πλήρες πρόγραμμα και οι αναλυτικοί όροι της εκδρομής θα συμπεριληφθούν στο 
ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί με το Ταξιδιωτικό Γραφείο που θα επιλεγεί. 
Μετακίνηση οδικώς. 
Απαραίτητοι όροι: 
1.Η συμμετοχή των καθηγητών είναι δωρεάν 

2.Τα έξοδα των λεωφορείων – οδηγών βαρύνουν το πρακτορείο 

3.Το πρακτορείο και το ξενοδοχείο να έχουν το απαραίτητο σήμα. 
4.Τα λεωφορεία να είναι σύγχρονα και  σε άρτια κατάσταση ,σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία , 
και οι οδηγοί να είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα έγγραφα 

5.Συνοδός εκπρόσωπος του πρακτορείου καθ΄όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
6.Να υπάρχει ασφάλιση Αστικής και επαγγελματικής ευθύνης Διοργανωτή. 
7.Να υπάρχει Ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος. 
8.Στην περίπτωση που μέχρι δυο μαθητές δεν μπορέσουν να συμμετάσχουν λόγω ασθένειας ή 
άλλου πολύ σοβαρού λόγου, δεν θα επιβαρύνουν την δαπάνη της εκδρομής. 
 
 
Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει: 
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1. Να προσφέρουν τιμή ανά μαθητή καθώς και συνολική τιμή της εκδρομής (αμφότερες με ΦΠΑ). 
Στις τιμές αυτές δε θα συμπεριλαμβάνονται τυχόν παροχές του γραφείου, που εφόσον κατατεθούν 
θα εκτιμηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης. 
2. Να κατατεθούν αποκλειστικά σε κλειστούς φακέλους  στο γραφείο της Διεύθυνσης του  
1ου Γυμνασίου Ελευθερίου Κορδελιού . 
3. Να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε 
ισχύ(2160/1993 άρθρο 1). 
Οικονομικός Διακανονισμός 

 Α)  Με την υπογραφή του συμβολαίου το 20% του κόστους 

 B) Εως μια (1) ημέρα πριν την αναχώρηση το 60% 

 Γ)  Το υπόλοιπο 20% το οποίο θα κρατηθεί  για την καλή εκτέλεση της εκδρομής 

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ  16/3/2022  ΩΡΑ 
12:00 μμ 

                                              
 

                                                        Ο  Διευθυντής 

 
                                   ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, PH.D 
 


