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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ : 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

Φλώρινα, 15 - 2 - 2018 

Αρ. Πρωτ. : 106 

Tαχ. Δ/νση : Μητροπολίτου Αυγουστίνου Καντιώτη 84   

Ταχ. Κώδ. : 53100  

Τηλέφωνο : 2385028410  

Fax : 2385044128  

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή-μετακίνηση 

(Με βάση τα άρθρα 8 και 13 της ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-02-2017 ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017) 

 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Τόπος μετακίνησης : Αθήνα 

Ημερομηνίας αναχώρησης 27 - 3 - 2018  Ώρα αναχώρησης : 06:00 

Ημερομηνίας επιστροφής 29 - 3 - 2018  Ώρα επιστροφής : 22:00 

Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών: 37  Τάξη: Γ’ 

Αγόρια: 20  Κορίτσια:17 

Πλήθος συμμετεχόντων συνοδών εκπαιδευτικών : Τρεις (3) 

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:  

1. Το ξενοδοχείο να μη βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας με προτίμηση στην περιοχή Γλυφάδας,  

τουλάχιστον 4 αστέρων. 

2. Προσφορά 1η με ημιδιατροφή (πρωινό και ένα γεύμα η δείπνο) στο ξενοδοχείο. 

3. Προσφορά 2η χωρίς ημιδιατροφή. 

4. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται. 

5. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

6. Ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

7. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή συμπερι-

λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

8. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

9. Το μεταφορικό μέσο και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές (έμπειρος οδηγός – έτος κατασκευής - λε-

ωφορείο πολυτελείας  κ.λ.π.) 
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10. Ξεναγός για το Μουσείο της Ακρόπολης και την Ακρόπολη. 

11. Μονόκλινα δωμάτια για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. 

12. Αριθμός ΙΒΑΝ για να κατατεθούν τα χρήματα και  έκδοση ατομικών αποδείξεων για κάθε μαθητή. 

13. Ότι άλλο προβλέπει η Υ.Α 33120/ΓΔ4/28-2-2014.  

14. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας, να έχει έγκριση ΚΤΕΟ και να είναι στην 

διάθεση των συνοδών όλες τις ημέρες. 

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα 

λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα ανα-

φέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, 

που εδρεύει: Μητροπολίτου Αυγουστίνου Καντιώτη 84, Τ.Κ. 53100 Φλώρινα, το αργότερο μέχρι την Τε-

τάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα 

στις 13:15 μ.μ.  

 

Ο Διευθυντής του σχολείου 

Ιωάννης Φωτιάδης 

 

 




