
 

 

 

 

 

           

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ   

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

ΣΧΕΤ:  

 

Η Διεύθυνση του 4
ου

 Γυμνασίου Αιγίου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος με 

κλειστές προσφορές, για τη διοργάνωση και παροχή υπηρεσιών μετακίνησης στο 

πλαίσιο τριήμερης επίσκεψης στις Σέρρες και Θεσσαλονίκη 

Ημέρες Μετακίνησης : Πέμπτη 18/4/2019, Παρασκευή 19/4/2019,Σάββατο 20/4/2019 

 

Α. Στοιχεία Επίσκεψης: 

Αριθμός μαθητών: Τριάντα Επτά Μαθητές (37) 

Συνοδοί καθηγητές: Τρεις (03) 

Προορισμός: Σέρρες, Θεσσαλονίκη 

Μεταφορικό Μέσο: Λεωφορείο 

Β. Απαιτούμενοι όροι προσφοράς: 

 1) Οι θέσεις του λεωφορείου να επαρκούν για τη μεταφορά των μαθητών και των 

συνοδών καθηγητών. 

2) Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες από την κείμενη 

νομοθεσία προδιαγραφές, δηλαδή: 

 έλεγχο ΚΤΕΟ 

 άδεια κυκλοφορίας 

 επαγγελματική άδεια οδήγησης 

 ασφάλεια 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.  ΕΛΛΑΔΑΣ 

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΧΑΪΑΣ 

            

 4ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 

Αγ. Τριαδας 6  

 251 00 ΑΙΓΙΟ                                                                                                 

Τηλ 2691024584  

email: 4gym-aig@sch.gr 

 
 

                    

     
 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                    ΑΙΓΙΟ 15/03/2019       

                    Α. Π.:         124 

 

 

ΠΡΟΣ:    Ταξιδιωτικά- Τουριστικά                     

Γραφεία και Πρακτορεία  

                

   

KOIN.:  

 

mailto:4gym-aig@sch.gr


3) Ο διοργανωτής (Γραφείο Ταξιδιού) αναλαμβάνει την υποχρεωτική ασφάλεια 

αστικής επαγγελματικής ευθύνης καθώς και την ασφάλεια που θα καλύπτει τα 

έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας για τους μαθητές και συνοδούς 

καθηγητές 

 Γ. Περιεχόμενα προσφοράς 

 

 1) Συνολικό κόστος της εκδρομής με ΦΠΑ (στο συνολικό κόστος θα 

περιλαμβάνεται η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης, η ασφάλεια 

ατυχήματος ή ασθενείας καθώς και τα διόδια). 

 2) Συνολικό κόστος ανά άτομο  

3) Υπεύθυνη δήλωση για την καταλληλότητα του λεωφορείου (ή φωτοτυπία του 

δελτίου καταλληλότητας) 

4) Άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου  

5) Δελτίο Ελέγχου ΚΤΕΟ του λεωφορείου σε ισχύ 

 6) Ασφαλιστήριο του λεωφορείου σε ισχύ  

7) Επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας (το οποίο να 

βρίσκεται σε ισχύ) 

 8) Βεβαίωση υποχρεωτικής ασφάλισης ευθύνης διοργανωτή. 

 9) Αναγραφή της παλαιότητας του λεωφορείου. 

 Αν κάτι από τα παραπάνω δεν αναφέρεται με σαφήνεια στην προσφορά μπορεί 

να θεωρηθεί άκυρη. 

 Σας ενημερώνουμε επίσης ότι πριν από την αναχώρηση θα ζητηθεί από την 

τροχαία να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο. 

Καλούνται : 

οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν ή να αποστείλουν σε κλειστούς φακέλους τις 

έντυπες προσφορές τους (μαζί με τα ζητούμενα δικαιολογητικά) μέχρι τις 12:00 

της 20ης Μαρτίου 2019 στο  4
ο
 Γυμνάσιο Αιγίου. 

 

Θα επιλεχθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά σε 

σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 

 

 

 Ο Διευθυντής 

 

 

  Δ
ρ
 Πέτρος  Φρ. Μπελτράν 

 Φυσικός  

 

  


