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Θέμα: Προκηρύξεις  εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταφοράς μαθητών σε διδακτικές επισκέψεις . 
 
 Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει τις παρακάτω διδακτικές επισκέψεις:  

1) Στο Μεσολόγγι-Αιτωλικό για τους μαθητές της Α΄τάξης . 
             Οι  προϋποθέσεις που πρέπει να καλυφθούν είναι οι εξής :  
             Ημερομηνία εκδρομής :  Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 
             Συμμετέχοντες μαθητές : 104 
             Συνοδοί  καθηγητές :  5 
            Μεταφορά  : δύο λεωφορεία των   55 θέσεων . 
            Αναχώρηση  :  ώρα 08.30     Επιστροφή  : ώρα 16.00 
 

2)  Στο  Λουτράκι για τους μαθητές της Β΄τάξης. 
Οι  προϋποθέσεις που πρέπει να καλυφθούν είναι οι εξής :  

            Ημερομηνία εκδρομής :  Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 
      Συμμετέχοντες μαθητές : 117 

Συνοδοί  καθηγητές :  5 
            Μεταφορά  : δύο λεωφορεία των   50 θέσεων και ένα λεωφορείο με λιγότερες θέσεις. 

Αναχώρηση  :  ώρα 08.30     Επιστροφή  : ώρα 16.00 
 

3)   Στη Ναύπακτο για τους μαθητές της Γ΄τάξης 
Οι  προϋποθέσεις που πρέπει να καλυφθούν είναι οι εξής :  

            Ημερομηνία εκδρομής :  Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 
            Συμμετέχοντες μαθητές : 119 

Συνοδοί  καθηγητές :  5 
            Μεταφορά  : δύο λεωφορεία των   50 θέσεων και ένα λεωφορείο με λιγότερες θέσεις. 

Αναχώρηση  :  ώρα 08.30     Επιστροφή  : ώρα 16.00 
 
 

Η μεταφορά θα γίνει με ασφαλή λεωφορεία, τα οποία θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές 
καταλληλότητας (Υπεύθυνη Δήλωση του Πρακτορείου, Άδεια Κυκλοφορίας, δελτίο 
καταλληλότητας, έλεγχος ΚΤΕΟ, Ασφαλιστήριο οχήματος), φωτοτυπίες των οποίων θα κατατεθούν 
με τις προσφορές. 
Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδρομής και θα μετακινούνται με βάση το 
πρόγραμμα. 

83 

mailto:11gym-pa@sch.gr


 

Απαιτούνται 3 ξεχωριστές  προσφορές, μία για κάθε τάξη. 
Στην  κάθε  προσφορά θα αναφέρεται η συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και η 
ανά μαθητή επιβάρυνση. 
Οι παραπάνω τιμές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τον ΦΠΑ. 
Οι έντυπες κλειστές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του Διευθυντή μέχρι  την 
Τετάρτη 01/02/2017 και ώρα 13.00. 
Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής απόψεως σε συνδυασμό με την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
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                                                                              Χρήστος  Καπούς 

 


