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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ημερομηνία: 22/01/2016

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

Αρ. Πρωτ.: 34

ΧΟΛΕΙΟ : Γυμνάςιο Φιλώτα
Tαχ. Δ/νςη

: Γυμναςτηρίου 1, Φιλϊτασ

Σαχ. Κϊδ.

: 53070

Σηλζφωνο

: 2463041496

Fax

: 2463041496

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η
εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ
για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή - μετακίνηςη
(Με βάςη το άρθρο 14 τησ ΤΑ 129287/Γ2/10‐11‐2011, ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011)

Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Σόποσ μετακίνηςησ : ΚΠΕ Κόνιτςασ Ιωαννίνων
Ημερομηνίασ αναχϊρηςησ

8-03-2016

Ώρα αναχϊρηςησ : 8:00 πμ

Ημερομηνίασ επιςτροφήσ

9-03-2016

Ώρα επιςτροφήσ :

Πλήθοσ ςυμμετεχόντων μαθητϊν

29

8:00 μμ

Σάξεισ : Γ’1 & Γ’2

Πλήθοσ ςυμμετεχόντων ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν 2

Β. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ-ΕΚΔΡΟΜΗ

Μεηάβαζε θαη επηζηξνθή νδηθώο κε έλα ιεωθνξείν, λέαο ηερλνινγίαο 50 ζέζεωλ ( Έηνο θαηαζθεπήο κηθξόηεξν από 10 έηε ).
Αλαρώξεζε ζηηο 8-3-2016 εκέξα Τξίηε ζηηο 8:00 πκ από ην Γπκλάζην Φηιώηα.
Η δηαδξνκή πξνο Κόληηζα κέζω Εγλαηίαο Οδνύ Φηιώηα – Κνδάλε –Ιωάλληλα – Κόληηζα θαη επηζηξνθή 9-3-2016 εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 8:00κκ, κέζω Εγλαηίαο.
Μία (1) δηαλπθηέξεπζε ζην ΚΠΕ Κόληηζαο κε εκηδηαηξνθή .
Οη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζα θηινμελεζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚΠΕ Κόληηζαο.
Να ππνινγηζηνύλ 50 ρηι. κεηαθηλήζεωλ ζην δήκν Κόληηζαο
Γ. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΡΟΦΟΡΑ
Η προςφορά θα πρζπει οπωςδήποτε να περιζχει τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία:
1. αφή αναφορά του μεταφορικοφ μζςου και τυχόν πρόςθετεσ προδιαγραφζσ.
2. Αναφορά ςτην προςφορά τησ κατηγορίασ του καταλφματοσ.
3. Λοιπζσ υπηρεςίεσ που παρζχονται (παρακολοφθηςη εκδηλϊςεων, επίςκεψη χϊρων κλπ).
4. Τποχρεωτική αςφάλιςη ευθφνησ διοργανωτή.
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5. Προαιρετική αςφάλιςη των ςυμμετεχόντων ςτην εκδρομή.
6. Αναφορά τησ τελικήσ ςυνολικήσ τιμήσ τησ μετακίνηςησ αλλά και του κόςτουσ ανά μαθητή
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.
7. Σο λεωφορείο θα πρζπει να πληροί τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και να ζχει ζγκριςη ΚΣΕΟ.

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρζπει να καταθζςει υπεφθυνη δήλωςη ότι διαθζτει ειδικό ςήμα
λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ.
Σο επιλεγμζνο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό ςυμφωνητικό με το ςχολείο, ςτο οποίο θα ανα‐
φζρεται ρητά και η αςφάλεια αςτικήσ επαγγελματικήσ ευθφνησ.

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να καταθζςουν τισ προςφορζσ τουσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτο ςχολείο,
που εδρεφει ςτο Φιλώτα Φλώρινασ, Γυμναςτηρίου 1, το αργότερο μζχρι τη Δευτζρα, 1-02-2016 και ώρα
11:00πμ.
Η Διευθφντρια του ςχολείου

Παςχοφλα Αικατερίνη
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