
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Τόποσ μετακίνθςθσ:  Αθήνα 

 Αρικμόσ ςυμμετεχόντων μακθτϊν: 65                          Τάξθ: Γ΄Λυκείου 

   

 Αρικμόσ ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν: 4  

 

1η προςφορά 

. Αναχώρηςη ςτισ 18 /12/2019 ημζρα  Σετάρτη 

. Επιςτροφή ςτισ   22 /12/2019 ημζρα Κυριακή   

. Σζςςερεισ  (4) διανυκτερεφςεισ.  

2η προςφορά.  

  Αναχώρηςη ςτισ 8 /01/2020 ημζρα  Σετάρτη 

. Επιςτροφή ςτισ   12 /01/2020 ημζρα Κυριακή   

. Σζςςερεισ  (4) διανυκτερεφςεισ.  

 

  

. Το πλιρεσ πρόγραμμα και οι αναλυτικοί όροι τθσ εκδρομισ κα ςυμπεριλθφκοφν ςτο Ιδιωτικό  

Συμφωνθτικό που κα υπογραφεί με το Ταξιδιωτικό Γραφείο που κα επιλεγεί. 

 

 ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1.  Ξενοδοχείο ςε κεντρικι τοποκεςία τθσ Ακινασ με θμιδιατροφι (πρωινό και ζνα γεφμα ι δείπνο). 

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

3.  Ξεναγόσ για το Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ και τθν Ακρόπολθ. 

                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ                                                      
ΥΡΟΥΓΕΙΟ  ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                   

----------                                                                   
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                        

Ρ/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΙΝΑΣ                                                                                              

2Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ                                                                       

---------- 

 

Φλϊρινα,  5 /12/2019   

Ταχ. Δ/νςθ  :  Γιαςθμακοποφλου 14,Φλϊρινα                                                                                   

Τ.Κ.               : 53100                                                                                                               

Ε-mail           : mail@2lyk-florin.flo.sch.gr                                                                            

Ρλθροφορίεσ  : Σταμπουλτηισ Κωνςταντίνοσ                                                                  

Τθλζφωνο        :2385046482                                                                                       

 

ΠΡΟ: Ταξιδιωτικά Γραφεία 

                                                    Πρόςκληςη 

εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ για πολυήμερη 

εκπαιδευτική εκδρομή τησ Γ΄ λυκείου ςτην Αθήνα                                                                                                                                                                                       
( Με βάςθ τα άρκρα 3 και 13 τθσ Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 ΦΕΚ681/Β/6-3-2017) 

.
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4. Λεωφορείο ςφγχρονο ςε άρτια κατάςταςθ, διακζςιμο ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ. 

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

6.  Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ και ευκφνθσ διοργανωτι. 

7.   Ρρόςκετθ αςφάλιςθ που καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ. 

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

      ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 

9.  Το λεωφορείο κα πρζπει να πλθροί τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και να ζχει ζγκριςθ ΚΤΕΟ. 

10. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 

11.   Δυνατότθτα ζκδοςθσ ατομικϊν αποδείξεων ςε κάκε μακθτι. 

12. Πτι άλλο προβλζπει θ νομοκεςία (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017).                                                                                               

13. Τα δωμάτια των μακθτϊν/τριϊν να είναι τρίκλινα.                                                                                                          

14. Τα δωμάτια των ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν να είναι μονόκλινα.  
15. Τα δωμάτια να βρίςκονται ςτον ίδιο όροφο.  

 

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

κα αναφζρεται ρθτά και θ αςφάλεια αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ. 

Η κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα γίνει με ποιοτικά και οικονομικά κριτιρια. 

     Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να καταθζςουν  τισ προςφορζσ τουσ ςε ςφραγιςμζνο 

φάκελο ςτη Διεφθυνςη του 2ο Γενικοφ Λυκείου  Φλώρινασ (Γιαςημακοποφλου 14 Σ.Κ. 53100), 

μζχρι τισ 10/12/2019 ημζρα       και ώρα 12:30 πμ  
  

 

Ο Διευκυντισ 

 

Σταμπουλτηισ Κωνςταντίνοσ  


