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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, 19 - 3 - 2019 

Αρ. Πρωτ. : 162 

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 τετραήμερη εκπαιδευτική μετακίνηση 

(Με βάση τα άρθρα 5,10,11,13,14,15 και 16 της ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-02-2017 ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017) 

 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Τόπος μετακίνησης : Λευκωσία - Κύπρος 

Ημερομηνίας αναχώρησης: 18 - 4- 2019  Ώρα αναχώρησης : 05:00 

Ημερομηνίας επιστροφής: 21 - 4 - 2019  Ώρα επιστροφής : 22:00 

Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών: 23   Τάξη: Β΄& Γ΄ 

Αγόρια: 8 Κορίτσια:     15 

Πλήθος συμμετεχόντων συνοδών εκπαιδευτικών : Δύο (2) 

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:  

1. Το ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 ή 3 αστέρων. 

2. Προσφορά 1η με πρωινό στο ξενοδοχείο. 

3. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται. 

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

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

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

λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

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

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

ωφορείο πολυτελείας  κ.λ.π.) 
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9. Μονόκλινα δωμάτια για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. Δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για τους μα-

θητές . 

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

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

12. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας, να έχει έγκριση ΚΤΕΟ  

13. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδι-

κό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

14. Σας γνωρίζουμε ότι «Για 4ήμερη εκδρομή (3 βράδια) το Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου θα καλύ-

πτει το κόστος μεταφορών από και προς το αεροδρόμιο (Λάρνακας ή Πάφου) και το κόστος για δύο 

ημερήσιες εκδρομές, χωρίς την κάλυψη του κόστους για ξεναγό». Σχετικά με την παράγραφο αυτή 

το τουριστικό γραφείο πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τον ΚΟΤ (Κυπριακός Οργανισμός Τουρι-

σμού) για τις λεπτομέρειες. Email: cto -Athens@cyta.gr τηλ.: 2103610178 και 2103610057. 

15. Εναλλακτικά, εάν δε βρεθούν προσφορές για το χρονικό διάστημα  18-21/4/2019, όπως περιγράφε-

ται ανωτέρω, εξετάστε τις ημερομηνίες 19-22/4/2019. 

16. Επιπλέον, εξετάστε αν υπάρχουν καλύτερες προσφορές μετακίνησης στα δρομολόγια Θεσσαλονίκη 

– Πάφος (για την αναχώρηση) και Πάφος – Θεσσαλονίκη (για την επιστροφή). Στην περίπτωση αυτή 

θα υπάρξει μερική τροποποίηση του προγράμματος. 

 

Πρόγραμμα μετακίνησης: Φλώρινα-Αεροδρόμιο Μακεδονίας-Αεροδρόμιο Λάρνακας-Μετακίνηση 

μέχρι το ξενοδοχείο στην Λευκωσία - Περιήγηση στη Λευκωσία στη Λεμεσό και στην Πάφο σύμ-

φωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται και μετακινήσεις για τις εργασίες του Συνεδρίου στις 

20/4/2019 και αντίστροφα για την επιστροφή στην Φλώρινα. 

 

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 ή να αποστείλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φά-

κελο στο σχολείο, που εδρεύει: Μητροπολίτου Αυγουστίνου Καντιώτη 84, Τ.Κ. 53100 Φλώρινα, το αργότε-

ρο μέχρι την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια 

ημέρα στις 11:45 π.μ.  

 

 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥ-
ΚΩΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (18 -21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019) 
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Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 
 
05: 00 –    Αναχώρηση από Φλώρινα για αεροδρόμιο Μακεδονία 
08: 25 –  Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη (Αεροδρόμιο Μακεδονίας) για Λάρνακα 
10 :25 -   Άφιξη στη Λάρνακα – Αναχώρηση για Λευκωσία 
12: 30 –  Λευκωσία – άφιξη στο ξενοδοχείο – τακτοποίηση -  γεύμα 
                 Ξεκούραση 
17:00   - Περιήγηση στην πόλη της Λευκωσίας  - οδός Λήδρας, Πύργος Σιακόλα, Μουσείο    
               της Κύπρου, Μουσείο Αγώνα, Παλιά Αρχιεπισκοπή, Ενετικά Τείχη, Πύλη της   
               Αμμοχώστου. 
20:30 -  Επιστροφή στο ξενοδοχείο - Δείπνο 
 
 
Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 
 
08:00  – Πρωινό 
08: 30 – Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για Λεμεσό. 
10:00 – Άφιξη στη Λεμεσό. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο, στο παλιό λιμάνι της πόλης και στη 
μαρίνα. Επίσκεψη στο κάστρο της Λεμεσού και το Μεσαιωνικό Μουσείο της Κύπρου. 
14:00 – Αναχώρηση από τη Λεμεσό  για Πάφο. 
15:00 – Άφιξη στην Πάφο. – Αρχαιολογικό πάρκο της Πάφου, Κάστρο και Φάρος της Πάφου, Πέτρα 
του Ρωμιού. Περιήγηση στο κέντρο της Πάφου. 
19:00 – Αναχώρηση για τη Λευκωσία 
20:30 – Άφιξη στο ξενοδοχείο  
 
Σάββατο 20 Απριλίου 2019  
 
07: 30 – Πρωινό 
08 :30  –  Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το χώρο όπου διεξάγεται το Συνέδριο.   
09: 00  – 19:30    -  Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου. 
20: 30   - Έξοδος στη Λευκωσία. Δείπνο 
22:00  -  Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
 
Κυριακή 21 Απριλίου 2019  
 
07: 30    –  Πρωινό 
08: 30   –  Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για Λάρνακα 
10:00   –  Άφιξη στη Λάρνακα. Περιήγηση στην πόλη, στο Μεσαιωνικό Κάστρο, γνωστό και ως 
Φρούριο της Λάρνακας και στον παραλιακό δρόμο των Φοινικούδων. Επίσκεψη στην αλυκή της 
Λάρνακας 
13: 30   – Αεροδρόμιο Λάρνακας 
15:00    -  Αναχώρηση για το αεροδρόμιο Μακεδονία - Θεσσαλονίκη 
17: 00  –   Άφιξη στο αεροδρόμιο Μακεδονία 
18:00   –   Αναχώρηση για Φλώρινα 
21:00   –    Άφιξη στη Φλώρινα 
 

 

Ο Διευθυντής του σχολείου 

Ιωάννης Φωτιάδης 




