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Το σχολείο μας θα πραγματοποιήσει  ημερήσια επίσκεψη  στην Αθήνα  (Ακρόπολη-Μουσείο
Ακρόπολης), την Παρασκευή 22-12-2017. 

Στην  επίσκεψη θα  συμμετέχουν  συνολικά 61  άτομα  (57   μαθητές του  ΓΕΛ  ΑΚΡΑΤΑΣ,   3
συνοδοί  καθηγητές  κκαι  1  αρχηγός).  Τα  μεταφορικά μέσα θα είναι  ή  ένα (1)  λεωφορείο  61-62
θέσεων ή δύο (02) λεωφορεία, με πρώτη κυκλοφορία μετά την 01-01-2000. Τα οχήματα θα πρέπει να
πληρούν  τους  από  το  νόμο  προβλεπόμενους  όρους  ασφάλειας  (Ασφάλεια  Οχήματος,  Φωτοτυπία
άδειας κυκλοφορίας, Φωτοτυπία Δελτίου Καταλληλότητας, Δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ κτλ.) 

Ο διοργανωτής (Γραφείο Ταξιδίου) αναλαμβάνει την υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης όπως
και ασφάλιση που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Τα λεωφορεία θα
είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδρομής και θα μετακινούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις του,
όλες τις ώρες διάρκειας της επίσκεψης.

Καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  να  υποβάλουν  ΚΛΕΙΣΤΕΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΕΝΤΥΠΕΣ έως  την
Δευτέρα  11/12/2017  και  ώρα  10:00  π.μ.,  στο  σχολείο  και  στο  γραφείο  της  Διευθύντριας  του
Σχολείου,  στις οποίες  θα περιλαμβάνονται :
1) Το συνολικό κόστος της μετακίνησης με ΦΠΑ (στο συνολικό κόστος θα περιλαμβάνεται η 
ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης, η ασφάλεια ατυχήματος καθώς και τα διόδια) 
2) Το συνολικό κόστος ανά άτομο 
3) Υπεύθυνη δήλωση για την καταλληλότητα του λεωφορείου. Στην υπεύθυνη δήλωση να 
περιλαμβάνεται το κείμενο «Βεβαιώνω υπεύθυνα ότι την ημέρα έναρξης της μετακίνησης των 
μαθητών του ΓΕΛ Ακράτας, όλων των τάξεων, όλα τα 
μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα πληρούν τους όρους ασφαλείας και θα διαθέτουν 
όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Το τουριστικό πρακτορείο μας διαθέτει άδεια 
λειτουργίας απ’ τον Ε.Ο.Τ. σε ισχύ».
Αν κάτι από τα παραπάνω δεν αναφέρεται με σαφήνεια στην προσφορά θα θεωρηθεί 
άκυρη. Θα επιλεγεί η οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης του διαγωνισμού, καμία προσφορά δεν θα γίνεται
δεκτή.
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