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Δ/Η Β/ΘΜΙΑ ΕΚ/Η ΑΧΑΪΑ 

 

                  ΠΡΟ: 

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΕΝΣΕ (5) ΠΕΡΙΠΑΣΟΤ ΜΕ 

ΔΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΧΕΣ : ΑΠΟΦΑΗ ΤΠ.Π.Θ.Π.Α. Αρ.129287/Γ2/10-11-2011/ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/02-12-2011/ ΄Αρθρο 14 

Ο Διευκυντισ του 3ου Γυμναςίου Αιγίου ηθτά εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ μεταξφ 

φυςικών και νομικών προςώπων που δραςτθριοποιοφνται ςτο χώρο παροχισ 

τουριςτικών και ταξιδιωτικών υπθρεςιών για τθ διοργάνωςθ πζντε (5) περιπάτων, από 

Οκτώβριο 2016 ζωσ και Μάιο 2017. 

Προοριςμόσ τα Βαλιμίτικα με αναχώρθςθ από το χώρο του ςχολείου μασ από 

8.30 ζωσ και 9.30 και ώρα επιςτροφισ από 12:30 ζωσ και 13:30 (οι μετακινήςεισ 

προτείνουμε να πραγματοποιηθοφν με δφο λεωφορεία και ςε διπλά δρομολόγια για 

περιοριςμό του κόςτουσ των μετακινήςεων). Ο πικανόσ αριθμόσ των ςυμμετεχόντων 

είναι 195 μαθητζσ και 18 καθηγητζσ. Η ακριβισ θμερομθνία κα οριςκεί ςε ςυνεννόθςθ 

ςχολείου με το πρακτορείο και εφόςον το επιτρζπουν οι καιρικζσ ςυνκικεσ. 

Η προςφορά κα πρζπει να περιζχει και να εξαςφαλίηει τα παρακάτω: 1. 

Τποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ Διοργανωτι (όπωσ ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία), 2. 

4.Τπεφκυνθ διλωςθ ότι το Γραφείο διακζτει το ειδικό ςιμα λειτουργίασ ςε ιςχφ, 3. τθν 

αποδοχι από το πρακτορείο ποινικισ ριτρασ ςε περίπτωςθ ακζτθςθσ των όρων του 

ςυμβολαίου από τθν πλευρά του.  

 Καλοφνται λοιπόν οι ταξιδιωτικοί πράκτορεσ που ενδιαφζρονται, να υποβάλλουν 

αυτοπροςώπωσ, ςτο Γραφείο του Διευκυντι του χολείου μζχρι την Παραςκευή, 

07/10/2016 και ώρα 11.00΄ ζντυπεσ προςφορζσ ςε κλειςτό φάκελο όπου κα 
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αναφζρονται θ τελική ςυνολική τιμή τησ μετακίνηςησ και η επιβάρυνςη ανά μαθητή. 

Οι παραπάνω τιμζσ θα πρζπει να περιλαμβάνουν και το ΦΠΑ. Σιμολόγιο κα εκδοκεί 

μετά τθν πραγματοποίθςθ τθσ μετακίνθςθσ.  

Παρακαλοφμε μαηί με τθν προςφορά να μασ αποςτείλετε: 

1.Φωτοτυπία τθσ άδειασ κυκλοφορίασ 

2.Φωτοτυπία Δελτίου καταλλθλότθτασ 

3.Δελτίο ελζγχου Κ.Σ.Ε.Ο. 

Η αξιολόγθςθ των προςφορών κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευή, 07/10/2016 

και ώρα 11.05 ςτο Γραφείο του Διευκυντι. 

Θα επιλεχτεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ πλευράσ προςφορά, ςε 

ςυνδυαςμό με τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. 

 

 

                                                                                    Ο Δ/ντισ 

 

                                                                                  Κωνςταντίνοσ   Αργυριάδθσ 

 


