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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για εκπαιδευτικές επισκέψεις του 1ου Γυμνασίου Πεύκων» 

 

Το 1
ο
 Γυμνάσιο Πεύκων προκηρύσσει διαγωνισμό, σύμφωνα µε την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 

20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456τ.Β’/2020), για την κατάθεση οικονομικών προσφορών από ενδιαφερόμενα 

τουριστικά γραφεία με ισχύουσα άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ, σχετικά με τη διοργάνωση των παρακάτω 

εκπαιδευτικών επισκέψεων (μία προσφορά για όλες τις επισκέψεις): 

 

1
η
 επίσκεψη 

 Προορισμός: Περαία Θεσσαλονίκης 

 Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης από το σχολείο:  1/5/2022  ώρα: 17.00.  

 Ημερομηνία και ώρα επιστροφής στο σχολείο:  1/5/2022  ώρα: 20.30  

 Αριθμός μετακινούμενων μαθητών-τριών: 48   Συνοδοί εκπαιδευτικοί: 6 

 

2
η
 επίσκεψη 

 Προορισμός: Άνω Πόλη 

 Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης από το σχολείο:  2/5/2022  ώρα: 9.50 

 Παραλαβή από Πλατεία Αριστοτέλους για επιστροφή στο σχολείο  

 Ημερομηνία και ώρα επιστροφής στο σχολείο:  2/5/2022  ώρα: 15.30  

 Αριθμός μετακινούμενων μαθητών-τριών: 60  Συνοδοί εκπαιδευτικοί: 6 

 

3
η
 επίσκεψη 

 Προορισμός: Λευκός Πύργος 

 Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης από το σχολείο:  3/5/2022  ώρα: 9.50  

 Ημερομηνία και ώρα επιστροφής στο σχολείο:  3/5/2022  ώρα: 16.00  

 Αριθμός μετακινούμενων μαθητών-τριών: 48    Συνοδοί εκπαιδευτικοί: 3 

 

4
η
 επίσκεψη 

 Προορισμός: Όλυμπος (Πριόνια, Λιτόχωρο, Παραλία Πλαταμώνα) 

 Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης από το σχολείο:  4/5/2022  ώρα: 9.00  

 Ημερομηνία και ώρα επιστροφής στο σχολείο:  4/5/2022  ώρα: 20.00  

 Αριθμός μετακινούμενων μαθητών-τριών: 60   Συνοδοί εκπαιδευτικοί: 6 

 

5
η
 επίσκεψη 

 Προορισμός: Αεροδρόμιο «Μακεδονία» 

 Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης από το σχολείο:  6/5/2022  ώρα: 9.55  

 Ημερομηνία και ώρα επιστροφής στο σχολείο:  6/5/2022  ώρα: 11.30  

 Αριθμός μετακινούμενων μαθητών-τριών: 48   Συνοδοί εκπαιδευτικοί: 3  



Άλλες προδιαγραφές: 

 

 Μεταφορικό µέσο: τουριστικό λεωφορείο σύγχρονο και σε άρτια κατάσταση, διαθέσιμο σε όλη τη διάρκεια της 

εκδρομής 

 Η κατάθεση της προσφοράς από το τουριστικό γραφείο πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται και με υπεύθυνη 

δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και να περιλαμβάνει ρητά την 

ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή και επιπρόσθετη ασφάλιση με κάλυψη εξόδων σε 

περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Άλλες παρατηρήσεις:  

- Στο κείμενο της προσφοράς να καταγράφεται ρητά η συνολική τιμή της μετακίνησης με ΦΠΑ, με όλους τους 

απαιτούμενους κατά περίπτωση φόρους. 

- Ως εγγύηση για τη διασφάλιση των όρων του συμφωνητικού, σε συμφωνία και με το ταξιδιωτικό γραφείο, θα 

κρατηθεί ένα ποσό από το συνολικό το οποίο θα αποδοθεί μετά το τέλος της επίσκεψης  και την επιστροφή των 

μαθητών στο σχολείο. 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο  μέχρι την Πέμπτη 14/04/2022. 

 

Η Διευθύντρια 

 

 

 

Χρυσάνθη Τζικούδη - Παπαγεωργίου 

Πληροφορικός - Μαθηματικός                         
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