
        

                                                                                                         
  ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στo 

πλαίσιο της ημερήσιας εκδρομής του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  στα Γιάννενα » 
 

1. Αντικείμενο της προκήρυξης 

Αντικείμενο της παρούσης προκήρυξης είναι η παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στα πλαίσια 
ημερήσιας εκδρομής του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  στα Γιάννενα 
 
 

2. Προδιαγραφές 

2.1.  Ημερομηνίες διεξαγωγής της εκδρομής 

Ημερομηνία αναχώρησης 14.5.2019. ημέρα ΤΡΙΤΗ 

Ημερομηνία επιστροφής 14.5.2019. ημέρα ΤΡΙΤΗ 
 

2.2.  Αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή 

Αριθμός μαθητών/τριών:260 - Αριθμός συνοδών-καθηγητών/τριών: 13 

Συνολικός αριθμός μαθητών και συνοδών 273 
 

2.3. Πρόγραμμα της εκδρομής  

                 8.30: Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου       

                20.30: Επιστροφή στο σχολείο     

2.4. Μέσα μεταφοράς: Έξι τουριστικά λεωφορεία   
                                                   

3. Ελάχιστες προϋποθέσεις 

Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά και οι χώροι διαμονής θα πρέπει 

να πληρούν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές. 

       3.1.   Προδιαγραφές οχημάτων κατ’ ελάχιστον 

• Άριστη εσωτερική, εξωτερική και μηχανολογική κατάσταση του οχήματος, 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές ΚΤΕΟ  

• Κλιματισμό 
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 Τουριστικά Γραφεία 
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•   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. 

4.Χρόνος, τρόπος και τόπος υποβολής των προσφορών 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σφραγισμένες στη γραμματεία του σχολείου  μέχρι και 

την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.4.2019 και ώρα 11:30  

5.Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.4.2019 και ώρα 12:30 

στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου. 

6.Ισχύουσα νομοθεσία 

 Άρθρα 14 και 15 της Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011), όπως 

αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 220647/Δ2/23-12-2016 (ΦΕΚ 4227/Β/28-12-2016) 

 Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΦΕΚ 681 τΒ/2017 

 
 

                                                                                                                                                             
                                                                                            Ο Διευθυντής 

                                                                                                                                                          
                                                                                                      Γεράνιος Αντώνιος 


