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          Προκήρυξη  
                                                                                                                     Αρ. Πρ: 22/16-1-2023 

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη επίσκεψη στην Αθήνα  στα πλαίσια  της ομάδας 
Χορού και ομίλου Χορού των μαθητών και μαθητριών του 1ου Γυμνασίου Βόλου. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ.20883/ΓΔ4 ΥΑ (ΦΕΚ 456/13-2-2020) και 55254/Δ1α/Γ.Π.οικ (ΦΕΚ 4187/10-9-
2021, καλούμε τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία να καταθέσουν στο 1ο  Γυμνάσιο Βόλου μέχρι και τη Δευτέρα 
30 Ιανουαρίου 2023  και ώρα 12:00 κλειστές προσφορές, στις οποίες θα αναγράφεται η συνολική τιμή του ταξιδιού 
και η επιβάρυνση ανά μαθητή (με τον ΦΠΑ) με τα κάτωθι δεδομένα: 

Προορισμός: Αθήνα  

Στοιχεία και προδιαγραφές μετακίνησης: 
Ημερομηνία αναχώρησης: Τετάρτη,  8 Φεβρουαρίου 2023. Ημερομηνία επιστροφής: Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023 
Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων:17 μαθητές/τριες και 4 συνοδοί καθηγητές. 
 

1. Μετακίνηση: με λεωφορείο, το οποίο θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτεί η υπ’ αριθ. 
33120/ΓΔ4/28-2-2017 ΥΑ «Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντός και εκτός της χώρας» και να είναι στην αποκλειστική διάθεσή μας καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εκδρομής. 

2. Διαμονή: μία  διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο. 
3. Με την προσφορά πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο 

βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και αντίγραφο ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. Ο διαγωνισμός θα είναι 
μειοδοτικός. Οι προσφορές θα ανοιχτούν τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00 από Επιτροπή 
Αξιολόγησης, που θα συγκροτηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό. 
 

Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης περιλαμβάνει αναχώρηση την Τετάρτη,  8 Φεβρουαρίου 2023 
από τον χώρο του σχολείου ώρα 07.00π.μ., Άφιξη και ξενάγηση στην Ακρόπολη,  ώρα 13:00.μ, στο Σούνιο, στη 
συνέχεια γεύμα και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. Στις 18:30 αναχώρηση για το Christmas Theater και παρακολούθηση 
της παράστασης στις 20:00, αργά το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο. Την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023   το πρωί 
στις 10:00 περιήγηση στο Ιστορικό Κέντρο, επιστροφή στο Βόλο στις 16:30μ.μ.. 
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