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ΠΡΟ: ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ –ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ 
ΓΡΑΦΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ 

Σν Γπκλάζην Λνπζηθώλ πξνηίζεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη επίζθεςε ζηε Βνπιή 
ηελ Γεπηέξα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017. Ο αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ είλαη 
ηξηάληα δύο (32) θαη νη ζπλνδνί θαζεγεηέο ηξεηο (3). Σν πξόγξακκα ηεο επίζθεςεο πξνβιέπεη 
αλαρώξεζε από ηα Λνπζηθά ζηηο 7:30πκ θαη επηζηξνθή ζηηο 20:00κκ. 
Α . Απαηηνύκελνη όξνη πξνζθνξάο 
   1. Σν κεηαθνξηθό κέζν ζα είλαη 1 ιεσθνξείν ην νπνίν πξέπεη λα πιεξνί όιεο ηηο από ην 
      λόκν πξνβιεπόκελεο πξνϋπνζέζεηο. 
   2. Σν ιεσθνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία 
      πξνδηαγξαθέο , δειαδή 
        Έιεγρν ΚΣΔΟ 
        Άδεηα θπθινθνξίαο 
        Δπαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο 
Β. ηελ θιεηζηή πξνζθνξά ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία νθείινπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ 
   1. Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο κε ΦΠΑ 
   2. Σν ζπλνιηθό θόζηνο αλά άηνκν 
   3. Τπεύζπλε δήισζε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ ιεσθνξείνπ ( ή θσηνηππία ηνπ δειηίνπ 
      θαηαιιειόηεηαο ) 
   4. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εηδηθνύ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο ( ην νπνίν λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ) 
   5. Βεβαίσζε ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο επζύλεο δηνξγαλσηή . 
   6. Αλαγξαθή ηεο παιαηόηεηαο ηνπ ιεσθνξείνπ ( όρη πέξαλ 10 εηίαο) 
Αλ θάηη από όια ηα παξαπάλσ δελ αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα ζηελ πξνζθνξά , κπνξεί λα ζεσξεζεί 
άθπξε. 

Γ . Άιινη όξνη 
   1. ε πεξίπησζε πνπ ε εθδξνκή δελ πξαγκαηνπνηεζεί ιόγσ αλσηέξαο βίαο ή έιιεηςεο 
      εγθξίζεσο κεηαθίλεζεο , δελ ζα ππάξμεη θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην ζρνιείν 
   2. αο ελεκεξώλνπκε επίζεο όηη πξηλ από ηελ αλαρώξεζε , ζα δεηεζεί από ηελ Σξνραία λα 
      θάλεη ηνλ απαξαίηεην έιεγρν. 
   3. ην κπξνζηηλό ηδάκη θαη ζην πίζσ ζα αλαγξάθεηαη ηακπέια ζρνιηθό. 

ΘΔΜΑ : «Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε 
ζηε Βνπιή» 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν 
θάθειν, κέρξη ηελ Πέκπηε 01/12/2016 θαη ώξα 12:00 π. κ.. ζην ρνιείν θαη ζην Γξαθείν 
ηεο Γηεύζπλζεο. Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ώξαο ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, θακία 
πξνζθνξά δε ζα γίλεηαη δεθηή. 
 


