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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Την Πέμπτη 19/02/2015 έως και την Κυριακή  22/02/2015 θα πραγματοποιηθεί αεροπορική εκπαιδευτική 

εκδρομή μαθητών της Γ΄ Λυκείου στην Κρήτη. Η εκδρομή περιλαμβάνει τρεις διανυκτερεύσεις στα Χανιά . Θα 

συμμετέχουν 55 μαθητές και τρεις (3) συνοδοί καθηγητές.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 22/12/2014, 12.00 μ. 

Κατά τη σύνταξη της προσφοράς πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

 Οι μετακινήσεις των μαθητών να γίνονται με λεωφορεία που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς 

μετακίνησης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να έχουν τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές (έμπειρος 

οδηγός, σύγχρονο λεωφορείο κ.λ.π.) για μετάβαση από Φλώρινα προς αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» της 

Θεσσαλονίκης στις 19/02/2015 και από το αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» προς Φλώρινα στις 22/02/2015  και 

επιπλέον για επισκέψεις και ξεναγήσεις στην Κρήτη και μετάβαση από και προς το αεροδρόμιο των Χανίων  

 Μεταφορικό μέσο επί εικοσιτετραώρου βάσεως σε περίπτωση  ανάγκης. 

 Αεροπορικά εισιτήρια από Θεσσαλονίκη προς Χανιά και από Χανιά προς Θεσσαλονίκη με πτήσεις 

καθορισμένες. 

 Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Προαιρετική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας. 

 Ξενοδοχείο  για τρεις  διανυκτερεύσεις στα Χανιά  με ημιδιατροφή (πρόγευμα- δείπνο): 

  α) τριών  (3) αστέρων , 

   β) τεσσάρων (4)  αστέρων. 

 Τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

 Επίσημο αρχηγό και ξεναγό του γραφείου. 

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

 Να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή και η επιβάρυνση ανά άτομο (55 μαθητές και 3 καθηγητές) 

 Στην τιμή να περιλαμβάνονται Φ.Π.Α. , οι φόροι αεροδρομίων, οι επίναυλοι καυσίμων καθώς επίσης και το 

τυχόν επιπλέον κόστος αποσκευών. 

 Στη σύμβαση να αναφέρεται η δυνατότητα έκδοσης ατομικής απόδειξης για κάθε μαθητή. 

 Κατάθεση ημερησίου προγράμματος μετακινήσεων. 

           Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με οικονομικά και ποιοτικά κριτήρια. 
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        ΧΡΥΣΧΟΧΟΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

                                                                            

mailto:mail@2lyk-florin.flo.sch.gr

