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ΠΡΟΣ: Ταξιδιωτικά Γραφεία 

Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς εκπαιδευτικής 

επίσκεψης της Γ΄ Λυκείου στα Ιωάννινα   
Με βάση την παρ.2 του άρθρου 3 και τα άρθρα 9,10,12,13,14,15,16 και 17 της Υ.Α.20883/ΓΔ4/12-02-

2020(ΦΕΚ456/Β΄13-02-2021)&Τοάρθρο4τηςΚΥΑΔ1α/Γ.Π.οικ55254/09/09/2021(ΦΕΚ4187/β/10-09--2021 

 

 
Τόπος μετακίνησης: Ιωάννινα  

Αριθμόςσυμμετεχόντωνμαθητών:36-40 Τάξη: Γ΄ Λυκείου 

 
Αριθμόςσυνοδώνεκπαιδευτικών: 3 

 
Αναχώρηση στις 13/04/2022 ημέρα Τετάρτη 

Επιστροφή στις 14/04/2022 ημέρα Πέμπτη 

Μία(1) διανυκτέρευση. 
 
 
 

Το πλήρες πρόγραμμα και οι αναλυτικοί όροι της εκδρομής θα συμπεριληφθούν στο Ιδιωτικό 

Συμφωνητικό που θα υπογραφεί με το Ταξιδιωτικό Γραφείο που θα επιλεγεί. 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΠ ΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Ξενοδοχείο με πρωινό 

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

3. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. 

4. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ευθύνης διοργανωτή. 

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

6. Αναφορά της τελικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

mailto:mail@2lflorin.flo.sch.gr


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

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

9. Δυνατότητα έκδοσης ατομικών αποδείξεων σε κάθε μαθητή. 

10. Τα δωμάτια των μαθητών/τριών να είναι τρίκλινα ή τετράκλινα 

11. Τα δωμάτια των συνοδών εκπαιδευτικών να είναι μονόκλινα 

12.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. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο 

φάκελο στη Διεύθυνση του 2ο Γενικού Λυκείου Φλώρινας (Γιασημακοπούλου 14 Τ.Κ. 

53100),μέχρι τις 11 Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα12:30 πμ 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Διευθυντής 
 
 
 

Σταμπουλτζής Κωνσταντίνος 
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