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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΧΟΛΕΙΟ : 3ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ 

 

Φλϊρινα, 26 - 03 - 2015 

Αρ. Ρρωτ. : 233 

Tαχ.Δ/νςη:  Μητρ.Αυγ. Καντιϊτη 84   

Ταχ. Κϊδ.: : 53100  

Τηλζφωνο: : 2385028410  

Fax: : 2385044128  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η  

εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ 

για /3ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή-μετακίνηςη 

(Με βάςη το άρθρο 14 τησ ΥΑ 129287/Γ2/10‐11‐2011 ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011) 

                                                                   με ημιδιατροφή 
 

Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Τόποσ μετακίνηςησ : Αθήνα 

Ημερομηνίασ αναχϊρηςησ 22/04/2015   Ώρα αναχϊρηςησ : 07:00π.μ. 

Ημερομηνίασ επιςτροφήσ 24/04/2015     Ώρα επιςτροφήσ : 22:30μ.μ. 

Ρλήθοσ ςυμμετεχόντων μαθητϊν: 46        Τάξη: Γϋ Τρίτη 

Αγόρια: 27             Κορίτςια: 19 

Ρλήθοσ ςυμμετεχόντων ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν: Τρείσ (3). 

Β. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ-ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΤΕΤΑΤΗ, 22/04/2015 

07:00π.μ. Αναχϊρηςη – Άφιξη ςτισ Θερμοπφλεσ ςτισ 13:00 – Ξενάγηςη. 

18:00μ.μ. Άφιξη ςτην Αθήνα 

ΡΕΜΡΤΗ, 23/04/2015 

Μουςείο Ακρόπολησ – Βράχοσ τησ Ακρόπολησ – MALL – Αττικό Ράρκο. 

ΡΑΑΣΚΕΥΗ, 24/04/2015 

Επίςκεψη ςτο Θωρηκτό Αβζρωφ – Βουλή των Ελλήνων – Επιςτροφή ςτη Φλϊρινα. 

Γ. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Η προςφορά θα πρζπει οπωςδήποτε να περιζχει τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία:  

1. Σαφή αναφορά του μεταφορικοφ μζςου και τυχόν πρόςθετεσ προδιαγραφζσ. 
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2. Αναφορά ςτην προςφορά τησ κατηγορίασ και του ονόματοσ του καταλφματοσ.(Ξενοδοχείο 

τεςςάρων αςτζρων, με ςειρά προτίμηςησ τo Divine palace, το Novus hotel, τo Stanley hotel, το coral 

hotel και άλλα ξενοδοχεία τησ περιοχήσ Γλυφάδασ). 

3. Λοιπζσ υπηρεςίεσ που παρζχονται (Ξεναγόσ, παρακολοφθηςη εκδηλϊςεων, επίςκεψη χϊρων κλπ) 

4. Υποχρεωτική αςφάλιςη ευθφνησ διοργανωτή. 

5. Ρροαιρετική αςφάλιςη των ςυμμετεχόντων ςτην εκδρομή. 

6. Αναφορά τησ τελικήσ ςυνολικήσ τιμήσ τησ μετακίνηςησ αλλά και του κόςτουσ ανά μαθητή 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. για :  

       α) Δφο ημζρεσ με πρωινό & δείπνο ςτο ξενοδοχείο και β) Δφο ημζρεσ μόνο με πρωινό 

7. Το λεωφορείο θα πρζπει να πληρεί τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και να ζχει ζγκριςη ΚΤΕΟ. 

8. Με την εξόφληςη του ςυμφωνηθζντοσ ποςοφ, ζκδοςη τιμολογίου ή επίδοςη ατομικήσ απόδειξησ 

ςτουσ μαθητζσ και 

9. Πτι άλλο προβλζπει η Υ. Α. 2769/02-12-2011. 

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρζπει να καταθζςει υπεφθυνη δήλωςη ότι διαθζτει ειδικό ςήμα 

λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 

Το επιλεγμζνο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό ςυμφωνητικό με το ςχολείο, ςτο οποίο θα 

αναφζρεται ρητά και η αςφάλεια αςτικήσ επαγγελματικήσ ευθφνησ. 

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

που εδρεφει ςτη δ/νςη : Μητροπολίτου Αυγουςτίνου Καντιώτη 84 Φλώρινα, τ.κ. 53100, το αργότερο μζχρι 

την  Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 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 Διευθυντήσ του ςχολείου 

 

Ιωάννησ Φωτιάδησ 

 

 

(Ονοματεπϊνυμο, υπογραφή και ςφραγίδα 


