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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΧΟΛΕΙΟ : 3ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ 

 

Φλϊρινα, 17 - 01 - 2014 

Αρ. Πρωτ. : 24 

Tαχ. Δ/νςθ : Μθτρ. Αυγ. Καντιϊτθ 84, Φλϊρινα :    

Ταχ. Κϊδικασ: 53100   

Τθλζφωνο: 2385028410   

Fax: 2385044128   

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η  

εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ 

για μονοήμερη/πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή-μετακίνηςη 

(Με βάςθ το άρκρο 14 τθσ ΥΑ 129287/Γ2/10‐11‐2011 ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011) 

 
Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Τόποσ μετακίνθςθσ : Βίγλα-Πιςοδερίου 

Ημερομθνίασ αναχϊρθςθσ : 11/02/2014    Ώρα αναχϊρθςθσ : 08:30 π.μ. 

Ημερομθνίασ επιςτροφισ : 11/02/2014      Ώρα επιςτροφισ : 14:00 μ.μ. 

Πλικοσ ςυμμετεχόντων μακθτϊν   120  περίπου.    Τάξεισ : Αϋ, Βϋ, Γϋ 

Πλικοσ ςυμμετεχόντων ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν  17 

Β. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ-ΕΚΔΡΟΜΗ 

     Αναχϊρθςθ από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςτισ 08:30 π.μ., άφιξθ ςτθ Βίγλα- Πιςοδερίου ςτισ 09:00 π.μ. 

     Στισ 10:30 π.μ. εκμάκθςθ ςκι ςε όςουσ διλωςαν ςυμμετοχι. 

     Γεφμα από 12:30-13:30 μ.μ. 

     Αναχϊρθςθ ςτισ 13:30 μ.μ. και άφιξθ ςτθ Φλϊρινασ ςτισ 14:00μ.μ ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. 

Γ. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Η προςφορά κα πρζπει οπωςδιποτε να περιζχει τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία:  

1. Σαφι αναφορά του μεταφορικοφ μζςου και τυχόν πρόςκετεσ προδιαγραφζσ. 

2. Λοιπζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται (παρακολοφκθςθ εκδθλϊςεων, επίςκεψθ χϊρων κλπ) 

3. Υποχρεωτικι αςφάλιςθ ευκφνθσ διοργανωτι. 

4. Προαιρετικι αςφάλιςθ των ςυμμετεχόντων ςτθν εκδρομι. 

5. Αναφορά τθσ τελικισ ςυνολικισ τιμισ τθσ μετακίνθςθσ αλλά και του κόςτουσ ανά μακθτι 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 

6. Το λεωφορείο κα πρζπει να πλθροί τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και να ζχει ζγκριςθ ΚΤΕΟ. 
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7. Με τθν εξόφλθςθ του ςυμφωνθκζντοσ ποςοφ, ζκδοςθ τιμολογίου ι επίδοςθ ατομικισ απόδειξθσ 

ςτουσ μακθτζσ. 

       Κάκε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτθτα κα πρζπει να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτει ειδικό 

ςιμα λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 

      Το επιλεγμζνο ταξιδιωτικό γραφείο κα υπογράψει ιδιωτικό ςυμφωνθτικό με το ςχολείο, ςτο οποίο κα 

αναφζρεται ρθτά και θ αςφάλεια αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ. 

       Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να καταθζςουν τισ προςφορζσ τουσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτο 

ςχολείο, που εδρεφει ςτη δ/νςη: Μητρ. Αυγ. Καντιώτη 84 Φλώρινα, τ.κ. 53100, το αργότερο μζχρι την  

Δευτζρα 03 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11:οο π.μ..  

       Σην ίδια ημζρα ςτισ 12:00 μ.μ., θα γίνει η αποςφράγιςη των φακζλων και η αξιολόγηςη των 

προςφορών από την επιτροπή. 

 

Ο Διευκυντισ του ςχολείου 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

 


