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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο µονοήµερης εκπαιδευτικής 
εκδροµής του Γενικού Λυκείου Κλειτορίας, στην Αθήνα, στις 21/12/2017   
1. Προδιαγραφές 

1.1. Ημερομηνίες διεξαγωγής της εκδρομής 

Ημερομηνία αναχώρησης  και  επιστροφής 21-12-2017 ημέρα  Πέμπτη  

1.2. Αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή 

Αριθμός μαθητών: 45 

Αριθμός συνοδών-καθηγητών:  4 

Συνολικός αριθμός μαθητών και συνοδών: 49 

Πρόγραμμα της εκδρομής  

08:00 πμ: Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση στα Μέγαρα 

12:00 πμ: Άφιξη στο Μέγαρο Μουσικής 

14:30 μμ: Αναχώρηση για Μοναστηράκι- Φαγητό και ξεκούραση μαθητών  

17:30 μμ: Αναχώρηση για Κλειτορία με ενδιάμεση στάση στην Τρίπολη 

21:00 μμ: Άφιξη στην Κλειτορία 

1.3. Μέσα μεταφοράς:  λεωφορείο Ι.Χ., τουλάχιστον 50 θέσεων  

2. Ελάχιστες προϋποθέσεις 
Το όχημα που θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά θα πρέπει να πληροί κατ’ 

ελάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές. 

• Άριστη εσωτερική, εξωτερική και μηχανολογική κατάσταση του 

οχήματος, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές ΚΤΕΟ  

• Κλιματισμό και Μικροφωνική εγκατάσταση 

• Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, άδεια 

εξασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών, 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο) σε ισχύ κατά την περίοδο 

πραγματοποίησης της εκδρομής. 

3. Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών 
Οι προσφορές θα υποβληθούν στo γραφείο της Διευθύντριας μέχρι και τις 08- 

12-2017 και ώρα 10:30. 

4. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών  
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 08- 12-2017 και ώρα 11:00 στο 

γραφείο της διεύθυνσης. 



5. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση  

Αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς με ποιοτικά κριτήρια. 

6. Διευκρινήσεις για την προσφορά 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 
• Τη συνολική τιμή της μετακίνησης αλλά και την επιβάρυνση ανά μαθητή. 

Οι παραπάνω τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α. 

• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρετε ότι το Ταξιδιωτικό Γραφείο 

διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ καθώς και ότι 

το λεωφορείο που θα χρησιμοποιηθεί, διαθέτει όλα τα απαιτούμενα 

έγγραφα (άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος οδικού 

μεταφορέα επιβατών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο) σε ισχύ κατά την περίοδο 

πραγματοποίησης της εκδρομής. Επίσης να αναφέρεται ο αριθμός θέσεων.  

Προσφορές που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίς τα απαραίτητα 

συνοδευτικά έντυπα, θα απορρίπτονται. 

Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη 

συμπλήρωσης του αριθμού μαθητών, μη έγκρισης της μετακίνησης ή λόγω άλλης 

σοβαρής αιτίας (απεργιών, κακοκαιρίας, κλείσιμο συνόρων, κλπ) χωρίς αποζημίωση 

του Ταξιδιωτικού Γραφείου. 

 

                                                                                     Η ∆ιευθύντρια 
                         
                                                                  
                                                                                Βασιλική Παπουτσή 
                                                                                     Μαθηµατικός 

 


