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ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ  ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄,Β’ & Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣIO   ΣΥΚΕΩΝ  «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΦΩΚΑΣχετ.: την 20883/ΓΔ4/12-02-2020, υπουργική απόφαση ΦΕΚ 456/τ.Β/13-02-2020, 

Το 1ο Γυμνάσιο   Συκεών  «Οδυσσέας Φωκάς» προκηρύσσει διαγωνισμό σύμφωνα
με την 20883/ΓΔ4/12-02-20 υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 456/
τ.Β/13-02-2020,  και  σύμφωνα  με  το  πρωτόκολλο  και  τις  διατάξεις  της  υπό  τα
στοιχεία  Δ1α/Γ.Π.οικ.  55254/ΦΕΚ 4187 /τ.Β΄/10-09-2021 Κ.Υ.Α.,  όπως εκάστοτε
ισχύ.  Ο  διαγωνισμός  αφορά  την  κατάθεση  κλειστών  προσφορών  από
ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία με ισχύουσα άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ,
σχετικά με την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης των μαθητών του σχολείου
μας.  Παρακαλούνται  τα  ενδιαφερόμενα  ταξιδιωτικά  γραφεία  που  διαθέτουν
ισχύουσα άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ, να καταθέσουν οικονομική προσφορά
για  τη  σχεδιαζόμενη  εκδρομή  των  μαθητών  μας,  τηρώντας  τις  παρακάτω
προδιαγραφές:
ΣIO   ΣΥΚΕΩΝ  «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΦΩΚΑΣτοιχεία Εκδρομής:

 Τόπος: Άλσος Αγίου Νικολάου Νάουσας
  Χρόνος: 12 ΜΑΪΟΥ 2022 
  Διάρκεια: ΗΜΕΡΗΣIO   ΣΥΚΕΩΝ  «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΦΩΚΑΣΙΑ 
  Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών : περίπου 220-250 μαθητές
  ΣIO   ΣΥΚΕΩΝ  «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΦΩΚΑΣυνοδοί Καθηγητές:  17 
  Μέσον: ΟΔΙΚΩΣIO   ΣΥΚΕΩΝ  «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΦΩΚΑΣ 
 Αναχώρηση 8.30 
 Επιστροφή 18.00 
Απαραίτητοι Όροι     



 Να  παρέχεται  ασφάλιση  αστικής  ευθύνης  διοργανωτή  σύμφωνα  με  την
κείμενη νομοθεσία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που να καλύπτει όλα
τα έξοδα, σε περίπτωση ασθενείας ή ατυχήματος όλων των συμμετεχόντων
στην εκδρομή μαθητών και καθηγητών.

  Τα  ασφαλιστήρια  συμβόλαια  (αντίγραφα)  θα  κατατεθούν  στο  σχολείο
συγχρόνως με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

 Να παρέχονται σύγχρονα λεωφορεία, σε άρτια κατάσταση, σύμφωνα με την
κείμενη  νομοθεσία,  αποκλειστικά  διαθέσιμα  στους  μαθητές  καθ΄  όλη  τη
διάρκεια της εκδρομής. 

 Δωρεάν συμμετοχή των καθηγητών.
  Δωρεάν συμμετοχές για οικονομικά αδύναμους μαθητές.

 Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει :

 Να  διατυπώνουν  με  σαφήνεια  την  τιμή  ανά  μαθητή  και  την  τελική
συνολική τιμή της εκδρομής (αμφότερες με Φ.Π.Α.)

  Να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους στο Γραφείο της Δ/νσης του 1ου

ΓΥΜΝΑΣIOΥ   ΣΥΚΕΩΝ  «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΦΩΚΑΣΥ   ΣΥΚΕΩΝ  «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΦΩΚΑΣ» 
 Να συνοδεύονται  από  υπεύθυνη  δήλωση  ότι  το  Πρακτορείο  διαθέτει

ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ.
 Να  αναφέρουν  την  αντιμετώπιση  της  περίπτωσης  που  δεν  θα

πραγματοποιηθεί  η  εκδρομή  στις  προβλεπόμενες  ημερομηνίες  λόγω
ανωτέρας βίας .

Οικονομικός Διακανονισμός

Κύριο  κριτήριο  για  την  επιλογή  του  ταξιδιωτικού  πρακτορείου  είναι  η
ασφάλεια των μαθητών μας και η αξιοπιστία του πρακτορείου, όπως προκύπτει
από την εμπειρία και την φήμη του. Το σχολείο μας θα επιλέξει την οικονομικότερη
προσφορά που θα εγγυάται, όμως, την αρτιότερη και ασφαλέστερη οργάνωση της
εκδρομής. 

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.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τιμή ανά λεωφορείο καθώς και
τη  συνολική  τιμή  της  εκδρομής  (συμπεριλαμβανομένων  όλων  των  τυχόν
κρατήσεων και του ΦΠΑ). 

Η εξόφληση θα γίνει μετά το πέρας της εκδρομής.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Τετάρτη 4-5-2022.

                                                                                Η Διευθύντρια

                                                                        Ζαφειριάδου Κορνηλία
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