
 

                     

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Πάτρα, 14.2.2018 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣKEYMAΤΩΝ 

  

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π. &  Δ. ΕΚΠ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Ν. ΑΧΑΪΑΣ 
  

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ   
 

Μαραγκοπούλου 2 –  263 35 Πάτρα  

: 2610 223289 - 223986  - : 2610 241087        

mail@5gym-patras.ach.sch.gr    

Πληροφορίες: Κων. Τσαχρέλιας 

                          
                                                                     

 

 

 

 

 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση των 

μαθητών του 5ου Γυμνασίου στην Εστία Επιστημών Πάτρας, Πλατάνι 

Αχαΐας. 

 

 

Το 5ο Γυμνάσιο Πατρών  διοργανώνει  ημερήσια διδακτική επίσκεψη στην Εστία Επιστημών Πάτρας, 

στο Πλατάνι Αχαΐας.  Σας καλούμε να υποβάλλετε κλειστές έντυπες προσφορές  για την  

διοργάνωση της εν λόγω εκδρομής με τα παρακάτω στοιχεία : 

 

Α)  Ημερήσια διδακτική επίσκεψη: Τρίτη, (27.02.2018 ) 

Β)  Προορισμός :  Πλατάνι Πάτρας 

Γ) Ώρα αναχώρησης από το σχολείο: 8:15  

    Ώρα αναχώρησης από την Εστία Επιστημών: 14:00 

Δ)  Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών : 31 Συνοδοί : 3 

Ε) Μεταφορά με λεωφορείο αντίστοιχων θέσεων, το οποίο να  πληροί όλες τις προδιαγραφές 

καταλληλότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  

Τρίτη , 20.02.2018 & ώρα 12.00  στο γραφείο του Δντη του 5ου Γυμνασίου.  

 

Η προσφορά να περιλαμβάνει : 

1. Την τιμή μετάβασης & επιστροφής του λεωφορείου :  Πάτρα –Πλατάνι- Πάτρα τόσο 

σ υ ν ο λ ι κ ά  ό σ ο  &  κ α τ ’  ά τ ο μ ο .  

2. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης καθώς και ασφάλιση ατυχήματος ή ασθενείας 

όλων των μαθητών και των συνοδών. 

Προς:  

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

39 Φ.23 Αρ. πρωτ. 



3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο 

είναι σε ισχύ. 

 

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

Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς προσφορά σε συνδυασμό με 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες.                

 

Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων ή κοινωνικών αναταραχών και σε κάθε περίπτωση που 

δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση της εκδρομής χωρίς τη δική μας υπαιτιότητα, θα λύεται η 

σύμβαση.   

 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν στο γραφείο του Δ/ντη του 5ου Γυμνασίου  την ίδια 

Τρίτη , 20.02.2018 & ώρα 13.00. 

 

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 

 

 

Γιαννακόπουλος Δημήτριος  
ΠΕ01 

 
 
 
 
 


