
 

 
- 1 - 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΧΟΛΕΙΟ : ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 

 

Παπαγιάννθ 01 - 04 - 2022 

Αρ. Πρωτ. : 431 

Tαχ. Δ/νςθ : :  Παπαγιάννθ   

Ταχ. Κϊδ. : :  53100                                                                                                                                                                                 

Τθλζφωνο : :  2385041333  

Πλθροφορίεσ        :  Κετςετηισ Νικόλαοσ 

Email            :  mail@gym-papag.flo.sch.gr 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η  

Πρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ υποβολήσ προςφοράσ 

για 4ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή - μετακίνηςη με διανυκτζρευςη 

(Με βάςθ το άρκρο14 ΥΑ 20883/ΓΔ4/12‐02‐2020 ΦΕΚ 456/Β/13-02-2020)  

 
Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Τόποσ μετακίνθςθσ    : Φλϊρινα-Ακινα - Ναφπλιο 

Ημερομθνίασ αναχϊρθςθσ  : 06/05/2022  Ώρα αναχϊρθςθσ : 8.00 π.μ 

Ημερομθνίασ επιςτροφισ  : 09/05/2022   Ώρα επιςτροφισ  : 9.00μ.μ 

Πλικοσ ςυμμετεχόντων μακθτϊν : 42   Τάξθ/Τάξεισ       : Α, Β, Γ 

Πλικοσ ςυμμετεχόντων ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν: 03 ( 1 Αρχθγόσ Εκδρομισ ) 

Β. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ- ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ 

1η μζρα: Παραςκευι 06/05/2022, ϊρα 8.00ϋ π.μ. . Αναχϊρθςθ από Παπαγιάννθ.  Άφιξθ ςτθν Ακινα και 

τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Περίπατοσ ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ. 

2η μζρα: Σάββατο 07/05/2022 ϊρα 8.00ϋπ.μ.. Αναχϊρθςθ  για τθν Ακρόπολθ. Στισ 121.30ϋμ.μ. επίςκεψθ ςτο 

Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ. Στισ 14.30ϋμ.μ.  Αναχϊρθςθ για το Ναφπλιο με ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτον Ιςκμό . 

Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο και γνωριμία με τα αξιοκζατα τθσ πόλθσ  (Μπάρτηι). 

3η μζρα: Κυριακι 08/05/2022. Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ για Επίδαυρο και Μυκινεσ. Αργά το 

απόγευμα επιςτροφι ςτο Ναφπλιο, επίςκεψθ ςτο Παλαμιδι και τθν Πλατεία Συντάγματοσ.  

4η μζρα: Δευτζρα 09/05/2022 ϊρα 9.00ϋ π.μ. Αναχϊρθςθ  για Ναφπακτο. Συνεχίηουμε με ςτάςθ ςτο Μεςολόγγι 

(Πλατεία Ηρϊων, ςπίτι Κωςτι Παλαμά), Λιμνοκάλαςςα. Στθ ςυνζχεια, ςτάςθ ςτα Ιωάννινα για ζναν περίπατο ςτο 

κζντρο  και  αναχϊρθςθ  για  τθ Φλϊρινα. Άφιξθ περίπου ςτισ 22.00ϋμ. μ. και διανομι των μακθτϊν ςτα χωριά 

τουσ.  

 

Γ.ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Η προςφορά κα πρζπει οπωςδιποτε να περιζχει τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία:  
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1. Σαφι αναφορά του μεταφορικοφ μζςου και τυχόν πρόςκετεσ προδιαγραφζσ. 

2. Αναφορά ςτθν προςφορά τθσ κατθγορίασ του καταλφματοσ.(Παρακαλοφμε να προςκομιςτοφν 

προςφορζσ με και χωρίσ θμιδιατροφι) 

3. Λοιπζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται (παρακολοφκθςθ εκδθλϊςεων, επίςκεψθ χϊρων, ξεναγιςεισ κλπ) 

4. Υποχρεωτικι αςφάλιςθ ευκφνθσ διοργανωτι. 

5. Προαιρετικι αςφάλιςθ των ςυμμετεχόντων ςτθν εκδρομι για τθν κάλυψθ εξόδων ςε περίπτωςθ 

ατυχιματοσ ι αςκζνειασ. 

6. Αναφορά τθσ τελικισ ςυνολικισ τιμισ τθσ μετακίνθςθσ αλλά και του κόςτουσ ανά μακθτι 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 

7. Το λεωφορείο κα πρζπει να πλθροί τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και να ζχει ζγκριςθ ΚΤΕΟ. 

8. Δυνατότθτα ζκδοςθσ ατομικϊν αποδείξεων ςε κάκε μακθτι 

9. Τα δωμάτια των μακθτϊν/τριϊν να είναι τρίκλινα ι τετράκλινα 

10. Τα δωμάτια των ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν να είναι μονόκλινα 

Κάκε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτθτα κα πρζπει να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτει ειδικό 

ςιμα λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 

Το επιλεγμζνο ταξιδιωτικό γραφείο κα υπογράψει ιδιωτικό ςυμφωνθτικό με το ςχολείο, ςτο οποίο κα 

αναφζρεται ρθτά και θ Αςφάλεια Επαγγελματικήσ Αςτικήσ Ευθφνησ. 

Θα επιλεγεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά με βάςθ τισ παρεχόμενεσ 

υπθρεςίεσ όπωσ και με ποιοτικζσ διαφοροποιιςεισ. Το ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα να μθν πραγματοποιιςει 

τθν μετακίνθςθ, εφόςον δεν ςυμπλθρωκεί ο απαραίτθτοσ αρικμόσ μακθτϊν/τριϊν. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να καταθζςουν τισ προςφορζσ τουσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτο ςχολείο, 

που εδρεφει ςτον Παπαγιάννη Φλώρινασ το αργότερο μζχρι την (ημζρα & ημερομηνία) Σετάρτη 06/04/2022 

και ώρα 14.00΄. 

Ο Διευκυντισ του ςχολείου 

 

 

 

 

Κετςετηισ Νικόλαοσ 
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