
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Θεσσαλονίκη,  22/4/2022  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ     Αριθμ. Πρωτ.: 41 

 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ Δ. Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

             Σχολείο: Γυμνάσιο Αρέθουσα 

Πληροφορίες: Ιωαννίδης Παναγιώτης 

Τηλ. 2395041325 

  

 Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για 

ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Αρέθουσας στον αρχαιολογικό χώρο 

Βεργίνας - Βέροια »   

  

Το Γυμνάσιο Αρέθουσας  προκηρύσσει διαγωνισμό, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αρ. 

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

τα ενδιαφερόμενα τουριστικά – ταξιδιωτικά πρακτορεία, τα οποία διαθέτουν ισχύουσα άδεια 

λειτουργίας από τον ΕΟΤ, σχετικά με ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο 

Βεργίνας – Βέροια.  

   

Στοιχεία εκδρομής:   

1. Τόπος προορισμού: αρχαιολογικός χώρος Βεργίνας – Βέροια. 

2. Διάρκεια εκδρομής: Ημερήσια   

  

3. Ημερομηνία : 19/05/2022   

4. Τρόπος μετάβασης-επιστροφής: Τουριστικό λεωφορείο   

5. Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 35  

6. Αριθμός συνοδών καθηγητών: 4   

  

 Απαραίτητοι όροι   

- Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία.   

- Ασφάλιση που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή 

συνοδού καθηγητή.   

- Λεωφορεία σύγχρονα σε άρτια κατάσταση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που να 

πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών (βάσει της κείμενης σχετικής 

νομοθεσίας), κλιματιζόμενο, με έμπειρο οδηγό, διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής .   

  



- Υπεύθυνη δήλωση του τουριστικού γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας και 

ότι βρίσκεται σε ισχύ.   

  

- Το πλήρες πρόγραμμα και οι αναλυτικοί όροι της εκδρομής θα συμπεριληφθούν στο 

Ιδιωτικό Συμφωνητικό που θα υπογραφεί με το Ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί.   

  

Οικονομικά στοιχεία   

- Στο κείμενο της προσφοράς να καταγράφεται ρητά η συνολική τιμή της μετακίνησης με 

ΦΠΑ, με όλους τους απαιτούμενους κατά περίπτωση φόρους.   

- Οι αναλυτικοί όροι της εκπαιδευτικής επίσκεψης και τα αποδεικτικά έγγραφα για τις 

ανωτέρω περιγραφόμενες παροχές θα συμπεριληφθούν στο ιδιωτικό συμφωνητικό που θα 

υπογραφεί με το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί.   

  

Οι προσφορές θα πρέπει  να κατατεθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή με e-mail  μέχρι την 

Παρασκευή 06/05/2022 και ώρα 11.00 στο γραφείο του Διευθυντή του Γ/Σ Αρέθουσας, σε 

κλειστό φάκελο ή ηλεκτρονικά, με κωδικό που θα σταλεί στο email του σχολείου την ώρα που 

έχει οριστεί να ανοίξουν οι προσφορές. Συστήνεται η αποστολή των προσφορών ηλεκτρονικά, 

για να είναι έγκαιρη η παραλαβή τους, καθώς το σχολείο βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή  

  

Όλες οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή του σχολείου, 

όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχέση ποιότητας - 

τιμής.  

Ο Διευθυντής                                            

  

  

  

   

                                                  Ιωαννίδης Παναγιώτης 

  


