
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Τόποσ μετακίνηςησ:  Αθήνα 

 Αριθμόσ ςυμμετεχόντων μαθητϊν: 24  

 Τάξη: Γ΄ Γυμναςίου 

 Αγόρια: 12           Κορίτςια: 12   

 Αριθμόσ ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν: 3   

 

. Αναχϊρηςη ςτισ 02/04/2020 ημζρα Πζμπτη ςτισ 7.30 πμ από το Γυμνάςιο Φιλϊτα. 

. Επιςτροφή ςτισ 05/04/2020 ημζρα Κυριακή και άφιξη ςτισ 9.30 μμ ςτο Γυμνάςιο Φιλϊτα. 

. Τρεισ (3) διανυκτερεφςεισ.  

. Το πλήρεσ πρόγραμμα και οι αναλυτικοί όροι τησ εκδρομήσ θα ςυμπεριληφθοφν ςτο Ιδιωτικό  

Συμφωνητικό που θα υπογραφεί με το Ταξιδιωτικό Γραφείο που θα επιλεγεί. 

 

ΠΡΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: Με λεωφορείο μικρό (30-35 θζςεων). 
ΔΕΤΣΕΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: Με λεωφορείο μεγάλο (52 θζςεων). 

 

 ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1.  Ξενοδοχείο ςε κεντρική τοποθεςία τησ Αθήνασ με ημιδιατροφή (πρωινό και ζνα γεφμα ή δείπνο). 

2.  Λοιπζσ υπηρεςίεσ που παρζχονται (παρακολοφθηςη εκδηλϊςεων, επιςκζψεισ χϊρων,  κλπ). 

3.  Ξεναγόσ για το Μουςείο τησ Ακρόπολησ και την Ακρόπολη. 

4. Λεωφορείο ςφγχρονο ςε άρτια κατάςταςη, διαθζςιμο ςε όλη τη διάρκεια τησ εκδρομήσ. 

5.  Σαφή αναφορά του μεταφορικοφ μζςου και τυχόν πρόςθετεσ προδιαγραφζσ. 

6.  Αςφάλεια αςτικήσ ευθφνησ και ευθφνησ διοργανωτή. 

                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ                                                      
ΥΡΟΥΓΕΙΟ  ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                   

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

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

ΓΤΜΝΑΙΟ ΦΙΛΩΣΑ ΦΛΩΡΙΝΑ                                                                         

---------- 

 

Φιλϊτασ,   10/02/2020   

Αρ. Ρρωτ.  905 

Ταχ. Δ/νςη       :  Γυμναςτηρίου 1, Φιλϊτασ                                                                                    

Τ.Κ.                     : 53070                                                                                                               

Ε-mail                : mail@gym-filot.flo.sch.gr                                                                             

Ρληροφορίεσ  :  Σαββαΐδησ Αναςτάςιοσ                                                                  

Τηλζφωνο        : 2463041496                                                                                       

 

ΠΡΟ: Ταξιδιωτικά Γραφεία 

                                                    Πρόςκληςη 

εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ για τετραήμερη  

εκπαιδευτική εκδρομή ςτην Αθήνα με τρεισ (3)διανυκτερεφςεισ  ςτο πλαίςιο του 

αναλυτικοφ προγράμματοσ.                                                                                                                                                                                      
( Με βάςη τα άρθρα 3 και 13 τησ Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 ΦΕΚ681/Β/6-3-2017) 

.
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                 Αριθμόσ δωματίων  

 Κορίτςια:  2 τετράκλινα, 2 δίκλινα 

Αγόρια:  1 τετράκλινο, 2 τρίκλινα, 1 δίκλινο    

 



7.   Ρρόςθετη αςφάλιςη που καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςη ατυχήματοσ ή αςθζνειασ μαθητϊν/τριϊν  

      και  ςυνοδϊν καθηγητϊν 

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

      ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 

9.  Το λεωφορείο θα πρζπει να πληροί τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και να ζχει ζγκριςη ΚΤΕΟ. 

10. Υπεφθυνη δήλωςη ότι διαθζτει ειδικό ςήμα λειτουργίασ το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 

11.   Δυνατότητα ζκδοςησ ατομικϊν αποδείξεων ςε κάθε μαθητή. 

12. Πτι άλλο προβλζπει η νομοθεςία (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017).                                                                                               

13. Τα δωμάτια των μαθητϊν/τριϊν να είναι όπωσ αναφζρονται παραπάνω (3 τετράκλινα, 2 τρίκλινα,             

3 δίκλινα).                                                                                                                                                                                              

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

 

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

θα αναφζρεται ρητά και η αςφάλεια αςτικήσ επαγγελματικήσ ευθφνησ. 

Η κατακφρωςη του διαγωνιςμοφ θα γίνει με οικονομικά και ποιοτικά κριτήρια. 

     Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να καταθζςουν  τισ προςφορζσ τουσ ςε ςφραγιςμζνο 

φάκελο ςτη Διεφθυνςη του Γυμναςίου Φιλώτα Φλώρινασ (Γυμναςτηρίου 1 Σ.Κ. 53070), 

μζχρι τισ 17/02/2020 ημζρα Δευτζρα και ώρα 12:00  
   

 

                     Ο Διευθυντήσ 

            ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 


