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Θέµα  : « Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος » 

        Το 2ο Γυµνάσιο Φλώρινας θα πραγµατοποιήσει : 

1) Ηµερήσια εκπαιδευτική εκδροµή στη Βίγλα Φλώρινας, την Πέµπτη 21 Φεβρουαρίου 2013. 

Μετάβαση και επιστροφή οδικώς Φλώρινα - Βίγλα. 

Αριθµός µαθητών που θα συµµετάσχουν: 230 έως 250. 

Αριθµός Συνοδών 20. 

 

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. Ό,τι άλλο προβλέπει η νοµοθεσία που δηµοσιεύτηκε στο φύλλο εφηµερίδας της Κυβέρνησης 2769/2-

12-2011 

 

2) Πολυήµερη εκπαιδευτική εκδροµή στην Κέρκυρα µε τρεις διανυκτερεύσεις και ηµιδιατροφή 

από 18/04/2013 έως 21/04/2013. 

Μετάβαση και επιστροφή οδικώς Φλώρινα - Κέρκυρα – Φλώρινα. 

Αριθµός µαθητών που θα συµµετάσχουν: 45. 

Αριθµός Συνοδών 4. 

 

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. Ό,τι άλλο προβλέπει η νοµοθεσία που δηµοσιεύτηκε στο φύλλο εφηµερίδας της Κυβέρνησης 2769/2-

12-2011 

 

Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων θα γίνονται δεκτές σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι 

25/01/2013 και ώρα 13:00 , στην Ταχ. ∆/νσ: 

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ   

Περιοχή Αγίας Παρασκευής  

Τ. Κ.-Πόλη  :  53100 - Φλώρινα  

 

 

 Ο ∆ιευθυντής 

 

 Αναστάσιος Μπατµάς 

 

 
 


