
 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών  για 
εκπαιδευτική επίσκεψη Β΄ Λυκείου στο Πλανητάριο και στο εμπορικό κέντρο Mediterranean 
Cosmos» 

 
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 20883/ΓΓΔ/12-02-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 456Β΄/13-2-2020) το 2ο ΓΕΛ 
Αμπελοκήπων 

                       Προσκαλεί  

    Τα ενδιαφερόµενα γραφεία Γενικού Τουρισµού που πληρούν τις προβλεπόµενες από το νόµο 
προϋποθέσεις λειτουργίας, να καταθέσουν σε σφραγισµένο φάκελο οικονοµική προσφορά 
σύμφωνα με  τα παρακάτω: 
1. Χρόνος: Τρίτη 12 Απριλίου 2022 
2. Προορισµός: Πλανητάριο και στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos 
3. Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών: 41(+-3)  
4. Συνοδοί καθηγητές: 3 
5. Μετακίνηση : Οδικώς με 1 λεωφορείο  

6. Πρόγραμμα: Αναχώρηση από το σχολείο στις 08:00, επιστροφή στο σχολείο 14:00 

7. Να παρέχεται ασφάλεια αστικής ευθύνης και ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομεια-
κής περίθαλψης σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Τουριστικού Γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας και ότι 
βρίσκεται σε ισχύ και ότι τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν έχουν βεβαίωση τεχνικού 
ελέγχου και πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές μεταφοράς μαθητών 

9. 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 

 

 
 
 
      
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

2ο Γενικό Λύκειο Αμπελοκήπων - Θεσσαλονίκης 
Εμμανουήλ Παπάς 

 
Ταχ. Δ/νση : Ν. Πλαστήρα 54 

Ταχ. Κώδ.  : 56121 

Τηλέφωνο  : 2310 735720 

FAX           : 2310 735720  

e-mail      : mail@2lyk-ampel.thess.sch.gr                                                                                                   

Πληροφορίες: N. Πετρίδης  

 

 
             Αμπελόκηποι,  01/04/2022 

            Αρ. Πρωτ.: 91 
 
 
          Προς: Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης   
                    Δυτικής  Θεσ/νίκης 
                   (Για ανάρτηση στο διαδίκτυο) 



    Κατάθεση προσφορών 
 Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τιμή ανά λεωφορείο καθώς και τη συνολική τιμή της 

εκδρομής (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και του ΦΠΑ). Να συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ και να 
κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο σχολείο μέχρι την Πέμπτη 07/04/2022 και ώρα 12:00.  

 
 Ο Διευθυντής 
  
 Πετρίδης Νικόλαος 
 ΠΕ86 Πληροφορικός  


