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 Κοιν: Γραφεία Γενικού Τουρισμού                       

 

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή στο 

Μεσολόγγι-Ναύπακτο» 

 

   Το Γυμνάσιο Διακοπτού προγραμματίζει εκπαιδευτική εκδρομή στο Μεσολόγγι- 

Ναύπακτο στις 12/5/2107. 

         Στην εκδρομή προβλέπεται να συμμετέχουν 144 μαθητές και 7 καθηγητές .         

Ως μεταφορικό μέσο θα χρησιμοποιηθούν λεωφορεία τα οποία θα πρέπει να πληρούν 

όλους τους από το νόμο προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις και θα είναι στη 

διάθεση του αρχηγού και των συνοδών καθηγητών καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκδρομής 

         Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες από την κείμενη 

νομοθεσία προδιαγραφές (Έλεγχο ΚΤΕΟ, Άδεια κυκλοφορίας, Επαγγελματική άδεια 

οδήγησης και ασφάλεια).  

         Ο διοργανωτής, επίσης, αναλαμβάνει την ασφάλεια αστικής επαγγελματικής 

ευθύνης και  ασφάλεια που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθενείας για μαθητές και συνοδούς. 

          Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει: 

 Συνολικό κόστος με ΦΠΑ (θα περιλαμβάνεται και η ασφάλεια αστικής 

επαγγελματικής ευθύνης, η ασφάλεια ατυχήματος ή ασθενείας και τα διόδια ή 

η μεταφορά με φέρρυ). 

 Συνολικό κόστος ανά άτομο 

 Υπεύθυνη δήλωση για την καταλληλότητα του λεωφορείου (ή φωτοτυπία του 

δελτίου καταλληλότητας).  

 Επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας (το οποίο να 

βρίσκεται σε ισχύ). 

 Αναγραφή παλαιότητας λεωφορείων 

         Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της επίσκεψης, λόγω μη 

συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας 

(απεργιών, κακοκαιρίας), χωρίς αποζημίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου. 

         Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν έως   6/4/2017  και ώρα  12:00    

στο σχολείο και στο γραφείο του Διευθυντή, σε κλειστούς φακέλους τις έντυπες 

προσφορές τους (μαζί με τα δικαιολογητικά).  

         Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά σε σχέση 

με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  
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