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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 

 Ο ∆ιευθυντής του Γυµνασίου Αµυνταίου Φλώρινας προκηρύσσει εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για την πραγµατοποίηση ηµερήσιας διδακτικής  εκδροµής – επίσκεψης των  

µαθητών του Γυµνασίου, στα Τρίκαλα – Καλαµπάκα   στις 17/12/2015 ως εξής: 

1. Προορισµός Τρίκαλα, Αναχώρηση 07:15, Επιστροφή 21:30. 

2. Αριθµός µαθητών που θα συµµετάσχουν 47. Αριθµός συνοδών καθηγητών 3. 

3. Μετάβαση και επιστροφή οδικώς «Αµύνταιο –Τρίκαλα - Καλαµπάκα -Αµύνταιο» µε 

λεωφορεία τα οποία θα είναι διαθέσιµα σε όλη τη διάρκεια της εκδροµής για 

οποιαδήποτε µετακίνηση χωρίς περιορισµό στην ώρα και τα χιλιόµετρα. (για 

µετακινήσεις σε χώρους  εκδηλώσεων, θεαµάτων, εκθέσεων και αναψυχής). 

Αναχώρηση στις 7:15 από το Γυµνάσιο Αµυνταίου και µέσω Εγνατίας – 

Καλαµπάκας άφιξη στα Τρίκαλα στις 10:30. Επίσκεψη στο Κέντρο Ιστορίας και 

Πολιτισµού , στις 11:30 στο Μύλο Ξωτικών. Στις 15:00  αναχώρηση για το κέντρο 

της  πόλη των Τρικάλων και στις 16:00 για Καλαµπάκα στο Μουσείο Ελληνικής 

Παιδείας. Στις 18:00 αναχώρηση για Αµύνταιο και άφιξη στις 21:30.  

Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων θα γίνονται δεκτές σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι 

11/12/2015, ώρα 12:00 στη διεύθυνση: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 28
ου

 Σ.Π.  15 

Τ.Κ.  53200. Το άνοιγµα των προσφορών θα γίνει την ίδια µέρα στις 12:30 από την αρµόδια 

επιτροπή. 

Στις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων πρέπει να αναγράφονται: 

α) Το µεταφορικό µέσο και  τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές (πούλµαν πολυτελείας, 

έµπειρος οδηγός, κλπ). 

β)  Λοιπές υπηρεσίες – διευκολύνσεις ( παρακολούθηση εκδηλώσεων, επισκέψεις σε 

αρχαιολογικούς χώρους, ξεναγήσεις –ξεναγός, κλπ). 

γ)  Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

δ)   Ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήµατος η ασθένειας. 

ε)  Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε 

ισχύ. 

στ)  Τελική συνολική τιµή του οργανωµένου ταξιδιού. 

ζ)  Επιβάρυνση ανά µαθητή.  

 

       Ο ∆/ντής του Γυµνασίου  Αµυνταίου 

 

 

        Τζήγας Θωµάς  


