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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Αμμοχωρίου Φλώρινας προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος 

για την πραγματοποίηση διήμερης εκδρομής – εκπαιδευτικής επίσκεψης της Β’ τάξης στο 

Πλαταμώνα από 31-03-2017 μέχρι και 01-04-2017 με μία διανυκτέρευση ως εξής: 

1. Προορισμός Πλαταμώνας - Θεσσαλονίκη 

2. Μετάβαση «Φλώρινα – Πλαταμώνας - Θεσσαλονίκη» και επιστροφή «Θεσσαλονίκη - 

Φλώρινα» οδικώς με λεωφορείο το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής 

για οποιαδήποτε μετακίνηση χωρίς περιορισμό στην ώρα και τα χιλιόμετρα. 

3. Συνοπτικό πρόγραμμα μετακινήσεων και διανυκτερεύσεων: 

 Φλώρινα – Πλαταμώνας  στις 31-03-2017  

 Πλαταμώνας  - Θεσσαλονίκη από 31-03-2017 μέχρι 01-04-2017 (1 διανυκτέρευση στη 

Θεσσαλονίκη) 

 Θεσσαλονίκη - Φλώρινα στις 01-04-2017 

4. Αριθμός μαθητών που θα συμμετάσχουν 35. 

5. Αριθμός συνοδών καθηγητών 3. 

6. Κατηγορία καταλύματος τουλάχιστον 3 αστέρων. 

 

Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων θα γίνονται δεκτές σε σφραγισμένο φάκελο με επισυναπτόμενα 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεμοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου μέχρι και Πέμπτη, 16-03-2017 12:30 μ.μ., στη διεύθυνση: 

 

Γ/ΣΙΟ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Τ.Κ. 53100 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ 
 

 
Αμμοχώρι, 09/03/2017 

Αριθμ. Πρωτ.: 78 

Tαχ. Δ/νση  

Ταχ. Κώδ.  

Τηλέφωνο  

Τηλεομοιοτυπία 

Πληροφορίες 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Δικτυακός τόπος 

: Αμμοχώρι 

: 531 00 

: 23850 36273 

: 23850 36273 

: Λάζου Αργύριος 

: mail@gym-ammoc.flo.sch.gr 

: http://gym-ammoch.flo.sch.gr 
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Στις προσφορές πρέπει να αναγράφονται: 

1. Το μεταφορικό μέσο και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές (πούλμαν πολυτελείας, έμπειρος 

οδηγός, κλπ). 

2. Η κατηγορία του καταλύματος και τι προσφέρει αυτό (πρωινό, δείπνο, κτλ). 

3. Λοιπές υπηρεσίες – διευκολύνσεις (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επισκέψεις σε 

αρχαιολογικούς χώρους, ξεναγήσεις – πληρωμένος ξεναγός, κλπ). 

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

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

6. Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού. 

7. Επιβάρυνση ανά μαθητή. 

8. Έκδοση ατομικών αποδείξεων για κάθε ενδιαφερόμενο μαθητή. 

 
 

Ο Διευθυντής 
 
 
 

Λάζου Αργύριος 


