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Θέμα  : « Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος » 

 

Το 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας θα πραγματοποιήσει : 

 

 

Α)Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα (επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων) με τρεις 

(3) διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή από 03/03/2018 έως 6/03/2018 ή 

Α1)Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα (επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων) με τρεις 

(3) διανυκτερεύσεις χωρίς ημιδιατροφή από 03/03/2018 έως 06/03/2018. 

Το ξενοδοχείο να μη βρίσκεται στο κέντρο των Αθηνών. 

Αριθμός μαθητών που θα συμμετάσχουν: 58-62. 

Αριθμός Συνοδών 4. 

 

 

Β)Τετραήμερη οδική εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα (με ημερήσιες εκδρομές στο Ναύπλιο 

και το Σούνιο) με τρεις (3) διανυκτερεύσεις  από 03/03/2018 έως 06/03/2018 ή 

Β1)Τετραήμερη οδική εκπαιδευτική εκδρομή στην Πάτρα (με ημερήσιες εκδρομές στην Αρχαία 

Ολυμπία και τα Καλάβρυτα) με τρεις (3) διανυκτερεύσεις  από 03/03/2018 έως 06/03/2018. 

Αριθμός μαθητών που θα συμμετάσχουν: 30-35 

Αριθμός Συνοδών 3. 

 

Στις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων πρέπει να αναγράφονται: 

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

2. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

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

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

5. Φ.Π.Α εκδρομής 

6. Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού 

7. Επιβάρυνση ανά μαθητή καθώς και ατομική απόδειξη και  

8. Ότι άλλο προβλέπει η νομοθεσία που δημοσιεύτηκε στο φύλλο εφημερίδας της Κυβέρνησης 

681/Β/06-03-2017 

9. Θα συνεκτιμηθεί  η ποιότητα και το πλήθος των παρεχόμενων  υπηρεσιών καθώς και η κατηγορία 

του ξενοδοχείου. 



10. Σύμβαση με το ταξιδιωτικό γραφείο όπου θα υπάρχει ο αριθμός IBAN για να κατατεθούν τα 

χρήματα. 

 

Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων θα γίνονται δεκτές σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι 

29/01/2018 και ώρα 12:00 , στην Ταχ. Δ/νση: 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ   

Περιοχή Αγίας Παρασκευής  

Τ. Κ.-Πόλη  :  53100 - Φλώρινα  

 Ο Διευθυντής 

 

                                                                                                              Αναστάσιος Κ. Μπατμάς 


