
 

 

Θζμα: Εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ υποβολισ οικονομικισ προςφοράσ για 
θμεριςια εκπαιδευτικι εκδρομι – μετακίνθςθ. (άρκρο 14  ΥΑ 129287/ 

Γ2/10.11.2011 ΦΕΚ 2769/Β/2.12.2011). 

 

    Α. τοιχεία εκδρομήσ. 

    Τόποσ μετακίνθςθσ: Χιονοδρομικό κζντρο Βόρα-Καϊμακτςαλάν,     

    Λουτρά Ρόηαρ, Αριδαία. 

    Ημερομθνία μετακίνθςθσ: 13.3.2014.  

    Τόποσ αναχϊρθςθσ και τόποσ επιςτροφισ: Σχολείο. 

    Ώρα αναχϊρθςθσ: 7.00 πμ.   Ώρα επιςτροφισ: 21.00. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ α/ΒΑΘΜΙΑΣ & β/ΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΡ/ΣΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Β’/ΒΑΘΜΙΑΣ Ε ΚΡ/ΣΗΣ ΦΛΩΙΝΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ και ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΛΑΙΜΟΥ 

 

 

                       ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ : 25.2.2014 
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ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘ. ΑΓΙΟΣ ΓΕΜΑΝΟΣ – Τ.Κ. 530 77 

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ : ΗΛΙΑΣ ΜΟΥΛΕΛΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΦΑΞ : 2385 051.330 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  : 2385 051.395 

e-mail : { HYPERLINK "mailto:mail@gym-
laimou.flo.sch.gr" } 

 

   ΠΡΟ  Κάκε ενδιαφερόμενο. 

 

mailto:mail@gym-laimou.flo.sch.gr
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    Ρλικοσ ςυμμετεχόντων μακθτϊν: 47. Τάξεισ: Πλο το Γυμνάςιο και οι  

    δφο πρϊτεσ τάξεισ του Λυκείου. 

    Ρλικοσ ςυμμετεχόντων ςυνοδϊν: 6.   

    Β. Πρόγραμμα εκδρομήσ. 

    7.00. Αναχϊρθςθ από το χϊρο του ςχολείου. 

    10.00. Άφιξθ ςτο χιονοδρομικό κζντρο Βόρασ-Καϊμακτςαλάν 

    13.00. Άφιξθ ςτα Λουτρά Ρόηαρ, ξενάγθςθ. 

    15.00. Γεφμα. 

    17.00. Επίςκεψθ ςτο μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ Αριδαίασ. 

    21.00. Επιςτροφι ςτο ςχολείο. Τζλοσ εκδρομισ. 

    Γ. Απαιτήςεισ προςφοράσ. 

    Η προςφορά κα πρζπει οπωςδιποτε να περιζχει τουλάχιςτον τα 
παρακάτω ςτοιχεία: 

    1. Σαφι αναφορά του μεταφορικοφ μζςου και τυχόν πρόςκετεσ 
προδιαγραφζσ. 

    2. Λοιπζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται (ξεναγόσ, παρακολοφκθςθ 
εκδθλϊςεων, επίςκεψθ χϊρων κ.λ.π) 

    3. Υποχρεωτικι αςφάλιςθ ευκφνθσ διοργανωτι. 

    4. Ρροαιρετικι αςφάλιςθ των ςυμμετεχόντων ςτθν εκδρομι. 

    5. Αναφορά τθσ τελικισ ςυνολικισ τιμισ τθσ μετακίνθςθσ, αλλά και 
του κόςτουσ ανά μακθτι, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. 

    6. Το λεωφορείο κα πρζπει να πλθρεί τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και να 
ζχει ζγκριςθ ΚΤΕΟ, να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ και να διακζτει 
ψυγείο για τρόφιμα και φάρμακα. 

    7. Με τθν εξόφλθςθ του τιμιματοσ, ζκδοςθ τιμολογίου ι επίδοςθ 
ατομικισ απόδειξθσ ςτουσ μακθτζσ. 

    Κάκε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτθτα κα πρζπει να κατακζςει 
υπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο 
βρίςκεται ςε ιςχφ. 



    Το ταξιδιωτικό γραφείο που κα επιλεγεί, κα υπογράψει ιδιωτικό 
ςυμφωνθτικό με το ςχολείο, ςτο οποίο κα αναφζρεται ρθτά και θ 
αςφάλεια αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ. 

    Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να κατακζτουν τισ προςφορζσ τουσ ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο ςτο ςχολείο, που εδρεφει ςτο Λαιμό Ρρεςπϊν 
Φλϊρινασ, ΤΚ53077, το αργότερο μζχρι τθν Σρίτη 4 Μαρτίου 2014 και 
ώρα 13.30. 

    Τθν ίδια θμζρα, ςτισ 14.00, κα γίνει θ αποςφράγιςθ των φακζλων και 
θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν από τθν επιτροπι. 

 

                                                                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

                                                                            ΗΛΙΑΣ ΜΟΥΛΕΛΗΣ 

       

     

     

 

 

 

 


