
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
                                                                  

ΘΕΜΑ:  «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» 
 
Το  σχολείο μας προγραμματίζει ημερήσια διδακτική επίσκεψη στην Βουλή των Ελλήνων στην 
Αθήνα την Παρασκευή 7-12-2018. 
       Ο αριθμός των μαθητών/μαθητριών  που θα συμμετέχουν θα είναι 45 από την Β και Γ 
τάξη του σχολείου μας με 3 συνοδούς καθηγητές. 
Άρα η προκήρυξη είναι για ένα λεωφορείο τουλάχιστον 50 θέσεων. 
       Το λεωφορείο θα παραλάβει τους μαθητές και τους συνοδούς από το σχολείο και θα τους 
μεταφέρει  στην βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα, σύμφωνα με το πρόγραμμα της μετακίνησης και 
θα επιστρέψουν στην Πάτρα στο χώρο του σχολείου. 
Το λεωφορείο οφείλει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου (έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια, 
πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου, αναφορά παλαιότητας  κ.α.) 
      Ο διοργανωτής (γραφείο ταξιδίου) αναλαμβάνει την υποχρέωση ασφάλειας  αστικής ευθύνης 
για μαθητές /μαθήτριες καθώς και για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς όπως και την ασφάλεια σε 
περίπτωση ατυχήματος. 
Η προσφορά πρέπει να αφορά το συνολικό κόστος μετακίνησης (μετακίνηση, διόδια, ΦΠΑ, κ.α.) 
Εάν η προσφορά δεν αναφέρει τα παραπάνω αναλυτικά, θα θεωρείται άκυρη. 
     Σας ενημερώνουμε ότι πριν την αναχώρηση θα γίνει έλεγχος από την τροχαία.   
Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της μη πραγματοποίησης της μετακίνησης εφόσον δεν 
συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών ή δεν εγκριθεί η επίσκεψη από τα αρμόδια όργανα. 
 
      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν έως την Τρίτη 20-11-2018 και ώρα 10.30 π.μ. 
αυτοπροσώπως στο σχολείο και στο γραφείο του διευθυντή, κλειστή προσφορά όπου θα 
αναγράφεται η συνολική τιμή της μετακίνησης  και το κόστος ανά μαθητή/μαθήτρια. 
Ο διοργανωτής (γραφείο ταξιδίου) οφείλει να προσκομίσει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στο σχολείο 
μέχρι την Τετάρτη 5-11-2018 και ώρα 111.30 π.μ.΄ 
  
 
 
 
 
Ο Διευθυντής  
 
 
Γρηγορόπουλος Γεώργιος 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
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Βαθμός ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 

Βαθμός προτεραιότητας: 

 

Πάτρα, 14/11/2018 

 
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 310 

 
ΠΡΟΣ:  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 
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