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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 
 Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Αμυνταίου Φλώρινας προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος 
για την πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Β΄ και Γ΄ τάξης, στην 
Κωνσταντινούπολη για τη συμμετοχή στις εργασίες Συνεδρίου, από 11/03/2020 μέχρι και 15/03/2020, 
ως εξής: 

1. Προορισμός : Κωνσταντινούπολη. Τόπος συνεδρίου ξενοδοχείο SOFITEL πλατεία TAKSIM. 
2. Αριθμός μαθητών που θα συμμετάσχουν 25 . Αριθμός συνοδών καθηγητών 3. 
3. Μετάβαση και επιστροφή οδικώς: (τέσσερις διανυκτερεύσεις ).  Λεωφορείο  το οποίο θα 

είναι διαθέσιμο σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής για οποιαδήποτε μετακίνηση χωρίς 
περιορισμό στην ώρα και τα χιλιόμετρα (για μετακινήσεις σε χώρους μουσείων, 
εκδηλώσεων, θεαμάτων, εκθέσεων και χώρους αναψυχής ).  

4. Κατηγορία καταλύματος τουλάχιστον 4 αστέρων.  
5. Οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία θα γίνουν σε τρίκλινα ή δίκλινα δωμάτια για τους 

μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές ( επιθυμητά ξενοδοχεία κατά προτίμηση :                      
Κonak Hotel  Istanbul, Nova Plaza Istanbul, Green Park Hotel Istanbul ) 

6. Ξεναγός και συνοδός του ταξιδιωτικού γραφείου. 
Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων θα γίνονται δεκτές σε σφραγισμένο φάκελο από τις 

11/02/2020  έως τις 17/02/2020 στη διεύθυνση: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 28ου 
Σ.Π.  15 Τ.Κ. 53200. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα ,17/02/2020 στις 11:30 από την 
αρμόδια επιτροπή. 

Στις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων πρέπει να αναγράφονται: 
α) Το μεταφορικό μέσο και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές (πούλμαν πολυτελείας, έμπειρoς 

οδηγός κλπ). 
β)  Η κατηγορία καταλύματος και τι προσφέρει ( τιμή με πρωινό, τιμή με ημιδιατροφή, κλπ).  
γ) Λοιπές υπηρεσίες – διευκολύνσεις (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επισκέψεις σε 

αρχαιολογικούς χώρους, ξεναγήσεις –ξεναγός , συνοδός κλπ). 
δ)  Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
ε)   Ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας (Υποχρεωτική). 
στ)  Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
ζ)  Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, στην οποία θα περιέχονται ΦΠΑ και 

παντός είδους φόροι (δημοτικός φόρος, διόδια , checkup , κτλ), ώστε η προσφορά να είναι 
συγκρίσιμη. 

η)  Επιβάρυνση ανά μαθητή.  
       Η Δ/ντρια του Γυμνασίου  Αμυνταίου     
                     
 
 
                                                                                                        Φωτιάδου  Χριστίνα   
 
 
       


