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Ο Διευθυντής του 3
ου

 Γυμνασίου Φλώρινας προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την 

πραγματοποίηση τριήμερης εκδρομής – επίσκεψης της Γ΄ τάξης στο « ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ » στην Αθήνα, από 01/04/2012 έως 03/04/2012 με δύο διανυκτερεύσεις ως εξής:  

1. Προορισμός Αθήνα 

2. Αριθμός μαθητών που θα συμμετάσχουν  35 .  Αριθμός συνοδών καθηγητών 3. 

3. Μετάβαση και επιστροφή οδικώς «Φλώρινα – Αθήνα – Φλώρινα» με λεωφορείο, το οποίο θα είναι 

διαθέσιμο σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής για οποιαδήποτε μετακίνηση χωρίς περιορισμό στην ώρα και 

τα χιλιόμετρα.( για μετακινήσεις σε χώρους εκδηλώσεων, θεαμάτων, εκθέσεων και αναψυχής). 

4. Κατηγορία καταλύματος 4 αστέρων στην παραλιακή ζώνη και σε απόσταση από τη Βουλή μικρότερη 

από 30 ΚΜ. 

 Οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων θα γίνονται δεκτές σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι 

16/03/2012, ώρα 11:00 π.μ. στη διεύθυνση : 3
ο
 Γυμνάσιο Φλώρινας, Λ. Ελευθερίας 84, Τ.Κ. 53100. 

Την ίδια ημέρα στις 12:00 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των φακέλων και η αξιολόγηση των 

προσφορών από την αρμόδια επιτροπή.  

Γνωρίζουμε στα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να μη συμπεριλάβουν στις προσφορές 

τους την αξία της διατροφής, παρά μόνο τα πρωινά. 

 Στις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων πρέπει να αναγράφονται τα εξής: 

1. Το μεταφορικό μέσο και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές (πούλμαν πολυτελείας, έμπειρος οδηγός, 

κλπ). 

2. Η κατηγορία του καταλύματος και τι προσφέρει. 

3. Λοιπές υπηρεσίες – διευκολύνσεις - Δύο (2) ξεναγούς σε διαφορετικές ημέρες σε αρχαιολογικούς 

χώρους. 

4. Η υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

5. Η ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

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

7. Ο Φ.Π.Α. της εκδρομής. 

8. Η συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού. 

9. Η επιβάρυνση ανά μαθητή και 

10. Η δυνατότητα έκδοσης ατομικών αποδείξεων για κάθε ενδιαφερόμενο μαθητή. 

  

 

         Ο Διευθυντής του 3
ου

 Γυμνασίου Φλώρινας 
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