
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π&Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

3ο   Γυμνάσιο Ευόσμου 

 

 

 

Δ/νση              : Χαρ. Τρικούπη 26 -Εύοσμος 
Τηλ./Fax         : 2310607515 
Ε-mail             : mail@3gym-evosm.thess.sch.gr  

 Εύοσμος  8/03/2022 

                           Αριθμ. Πρωτ. 51/8-3-22 
 
 
ΠΡΟΣ: 

Ταξιδιωτικά – Τουριστικά Πρακτορεία 
 

  KOIN: 
        Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δυτ. 
Θεσσαλονίκης  
 

 

   ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ      ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ     ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

       Το 3ο Γυμνάσιο Ευόσμου διοργανώνει ΤΡΙΗΜΕΡΗ εκπαιδευτική επίσκεψη, στα πλαίσια 

σχετικής Σχολικής Δραστηριότητας και καλεί με βάση την  ΦΕΚ B 766 – 18.02.2022 η υπ. αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343), τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία), που επιθυμούν 

να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο 

φάκελο μέχρι την Δευτέρα, 14/3/2022, και ώρα 11:45 π.μ. στο γραφείο της Δ/ντριας του 3ου 

Γυμνασίου. 

Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις: 

1. Προορισμός: Κέρκυρα 

2. Μεταφορικά μέσα: Οδική μετακίνηση με λεωφορείο  

3. Αριθμός Μαθητών 115 και 6 συνοδοί  

4. Ξενοδοχείο για 2 διανυκτερεύσεις με πρωϊνό, ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΙΝΑ και τα δωμάτια σε έναν 

όροφο. 

5. Ημερομηνία  και ώρες αναχώρησης-επιστροφής: Πέμπτη, 14/4/2022. - Σάββατο 

16/4/2022. Περιλαμβάνεται μετάβαση (μέσω Εγνατίας) σε Ιωάννινα- Ηγουμενίτσα, 

μετακίνηση στην Κέρκυρα  και  παραμονή εκεί (2 βραδιές) και η επιστροφή στη 

Θεσσαλονίκη θα γίνει μέσω Εγνατίας. Η αναχώρηση από το Σχολείο έχει 

προγραμματιστεί για τις 06:30 πμ και η άφιξη πίσω στο Σχολείο για τις 22:00μμ  

6. Το πρακτορείο πρέπει να διαθέτει έμπειρο και συνεργάσιμο οδηγό. Το λεωφορείο να 

πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δελτίο 

καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας., μέτρα covid κλπ), να είναι δε στην 

αποκλειστική διάθεση του Σχολείου για όσο διάστημα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση 

της επίσκεψης. 

7. Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών και 

να παραδοθεί συμβόλαιο αστικής ευθύνης του Τουριστικού Γραφείου. 
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8. Να αναφέρεται στην προσφορά η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένων όλων 

των τυχόν κρατήσεων και του ΦΠΑ). 

9. Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη 

δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  

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. Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να 

παρευρεθούν, από την επιτροπή που θα συσταθεί με βάση   την Υ.Α.: 33120/ΓΔ4/2802-

2017 (ΦΕΚ 681/τ.Βʼ/06-03-2017),  Δευτέρα, 14/3/2022, και ώρα 13:30 π.μ. στο γραφείο 

του Δ/ντή του 3ου Γυμνασίου . 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Η  Διευθύντρια  

 

 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  ΤΣΙΟΝΚΗ 


