
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  διδακτική επίσκεψη στον 

Βόλο και συγκεκριμένα στο ΕΕΕΕΚ Βόλου στο πλαίσιο των Εργαστηρίων 

Δεξιοτήτων » 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20883/ΓΔ4 ΥΑ (ΦΕΚ 456/13-2-2020), άρθρο 3  και το 

55254/Δ1α/Γ.Π.οικ (ΦΕΚ4187/10-9-2021, καλούμε τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία με 

ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο  Γυμνάσιο 

Βελεστίνου  μέχρι και την Τετάρτη 01/02/2023 και ώρα 12:30 κλειστές προσφορές, στις 

οποίες θα αναγράφεται η συνολική τιμή και η επιβάρυνση ανά μαθητή (με τον ΦΠΑ) και 

αναλυτικά οι παρεχόμενες που θα περιλαμβάνουν και θα εξασφαλίζουν τα παρακάτω στοιχεία 

και προδιαγραφές: 

Προορισμός:  Βόλος 

Στοιχεία και προδιαγραφές μετακίνησης:  

- Ημερομηνία αναχώρησης: 6/02/2023 

Ώρα αναχώρησης από Βελεστίνο: 8.00΄π.μ. 

- Ημερομηνία επιστροφής:  6/02/2023. 

Ώρα επιστροφής: 13.30΄μ.μ. 

- Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 43 μαθητές   και 2 συνοδοί 

καθηγητές 

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 

Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντός και εκτός της 

χώρας» και να είναι στην αποκλειστική διάθεσή μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

   Σε κάθε περίπτωση το πρακτορείο αναλαμβάνει  την πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων 

σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ: 26/01/2023
  

Αρ. Πρωτ: 22 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Τ.Κ.: 37500 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Τηλέφωνο: 24250 22547 

Fax.: 24250 22597 

E-Mail :gymveles@sch.gr 

Προς: ΔΔΕ Μαγνησίας  
 
 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
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Η επιλογή του πρακτορείου θα γίνει από πενταμελή επιτροπή του σχολείου και θα 

συνεκτιμηθούν: 

1. Η προσφερόμενη τιμή. 

2. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες.  
 
             Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τροποποιήσεις στο πρόγραμμα της 

εκδρομής και να ζητήσει την επιστροφή όλου του ποσού προκαταβολής από το τουριστικό 

γραφείο ή τροποποίηση των καθορισμένων ημερομηνιών πραγματοποίησης της εκδρομής, 

λόγω σοβαρής αιτίας όπως εθνικές εκλογές, φυσικές καταστροφές κ.ά. 

Οι παραπάνω όροι υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σε περίπτωση αλλαγής του υφιστάμενου 

Νομικού πλαισίου από το Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12.45 μ.μ. από 

Επιτροπή Αξιολόγησης  που θα συγκροτηθεί γι’ αυτόν τον  σκοπό. 

 

 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
 

 


