
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΛΕΙΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ επιθυμεί να πραγματοποιήσει 3ήμερη ή 
4ήμερη  εκδρομή στη ΝΑΥΠΑΚΤΟ.  

• Για την 3ήμερη (2 διανυκτερεύσεις) επιθυμούμε διαμονή στη Ναύπακτο με ημιδιατροφή από 
τις 26/03/2020 έως και 28/03/2020 και επισκέψεις στους Δελφούς, Μεσολόγγι, Γαλαξίδι και 
Όσιο Λουκά. 

•  Για την 4ήμερη (3 διανυκτερεύσεις)  επιθυμούμε διαμονή στη Ναύπακτο με ημιδιατροφή από 
τις 26/03/2020 έως και 29/03/2020 και επισκέψεις στους Δελφούς, Μεσολόγγι, Γαλαξίδι, Όσιο 
Λουκά και Πάτρα. 

 
Παρακαλώ να μας αποστείλετε προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο έως τις 21/01/2020 και ώρα 11:30 
π.μ. στην Δ/νση του Γυμνασίου Κλεινών Φλώρινας για συνολικά 17 μαθητές με αυξομείωση περίπου 1-
2, μαθητές και 2 συνοδούς καθηγητές. 
 
Για την 3ήμερη 
Τόπος μετακίνησης: Ναύπακτος. 
Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 17 
Αγόρια: 5  
Κορίτσια: 12 
Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών: 2 
 
Αναχώρηση στις 26/03/2020 ημέρα Πέμπτη στις 8:30 π.μ. από το Γυμνάσιο Κλεινών Φλώρινας. 
Επιστροφή στις 28/03/2020 ημέρα Σάββατο και άφιξη στις 20:00 μ.μ. στο Γυμνάσιο Κλεινών Φλώρινας. 
Δύο (2) διανυκτερεύσεις. 
 
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
------------------------------------------------ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ & Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΛΕΙΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

  

 
 
 
 
 
 
Κλεινές: 16/01/2020 

Αρ. Πρ.: 6 

 
 

Ταχ. Δ/νση : 
Ταχ. Κώδ.: 
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο : 
FAX : 
E-mail : 

Γυμνάσιο Κλεινών, Φλώρινα 
53100  
Γεράσης Νικόλαος 
23850 92343 
23850 92343 
mail@gym-klein.flo.sch.gr 

 ΠΡΟΣ: Ταξιδιωτικά Γραφεία 
 

  



Για την 4ήμερη 
Τόπος μετακίνησης: Ναύπακτος. 
Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 17 
Αγόρια: 5  
Κορίτσια: 12 
Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών: 2 
 
Αναχώρηση στις 26/03/2020 ημέρα Πέμπτη στις 8:30 π.μ. από το Γυμνάσιο Κλεινών Φλώρινας. 
Επιστροφή στις 29/03/2020 ημέρα Κυριακή και άφιξη στις 20:00 μ.μ. στο Γυμνάσιο Κλεινών Φλώρινας. 
Τρεις (3) διανυκτερεύσεις. 
 
Στο πλήρες πρόγραμμα και στο Ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί με το Ταξιδιωτικό Γραφείο 
που θα επιλεγεί, θα συμπεριληφθούν και οι αναλυτικοί όροι της εκδρομής. 
 
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Ξενοδοχείο κατηγορίας 4 αστέρων στην Ναύπακτο(πρωινό και ένα γεύμα ή δείπνο). 

2. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επισκέψεις χώρων, κλπ). 

3. Ξεναγός 

4. Λεωφορείο σύγχρονο σε άρτια κατάσταση, διαθέσιμο σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

5. Σαφή αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. 

6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ευθύνης διοργανωτή. 

7. Ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας. 

8. Αναφορά της τελικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

9. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ 

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

11. Δυνατότητα έκδοσης ατομικών αποδείξεων σε κάθε μαθητή. 

12. Τα δωμάτια των συνοδών εκπαιδευτικών να είναι μονόκλινα. 

13. Τα δωμάτια να βρίσκονται στον ίδιο όροφο. 
 
Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα 
αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. Η κατακύρωση του διαγωνισμού 
θα γίνει με ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις 
προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στη Διεύθυνση του Γυμνασίου Κλεινών Φλώρινας (Κλεινές 
Φλώρινα),  μέχρι τις 21/01/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. 
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