
 

 

 

 

 

           

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΕΝΤΕ (5) ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΡΙΑ(3) ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
ΣΧΕΤ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.Π.Θ.Π.Α. Αρ. 129287/Γ2/10-11-2011/ΦΕΚ2769/τ. Β΄/02-

12-2011/Άρθρο 14 

 

 

Ο Διευθυντής του 4
ου

 Γυμνασίου Αιγίου ζητά εκδήλωση 

ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών 

υπηρεσιών για τη διοργάνωση πέντε(5) περιπάτων, από Οκτώβριο 2016 

έως και Μάιο 2017. 

 

Προορισμός η Άκολη με αναχώρηση από το χώρο του σχολείου μας 

8:30 έως 9:00 π.μ. και ώρα επιστροφής από 1:15 έως 1:45 π.μ. 

Ο πιθανός αριθμός των συμμετεχόντων είναι 150 μαθητές και 18 

καθηγητές.  Η ακριβής ημερομηνία θα ορισθεί σε συνεννόηση σχολείου με 

το πρακτορείο και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. 

 

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

1. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή (όπως ορίζει η 

κείμενη νομοθεσία), 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι το Γραφείο διαθέτει 

ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ, 3. Την αποδοχή από το πρακτορείο 

ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου 

από την πλευρά του. 

 

 
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 

Πληροφορίες Π, Μπελτράν 

 
 

                    

     
 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                    ΑΙΓΙΟ 16-9-2016      

                    Α. Π.:          446 

 

 

ΠΡΟΣ:   ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

(ΔΙΑ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) 

KOIN.:  

 

mailto:4gym-aig@sch.gr


Καλούνται λοιπόν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες που ενδιαφέρονται, να 

υποβάλλουν αυτοπροσώπως, στο Γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου 

μέχρι την Τρίτη, 11/10/2016 και ώρα 11:00 έντυπες προσφορές σε κλειστό 

φάκελο όπου θα αναφέρονται  η τελική συνολική τιμή της μετακίνησης και 

η επιβάρυνση ανά μαθητή. 

Οι παραπάνω τιμές θα  πρέπει να περιλαμβάνουν και το ΦΠΑ. Τιμολόγιο 

θα εκδοθεί μετά την πραγματοποίηση της μετακίνησης. 

 

Παρακαλούμε μαζί με την προσφορά να μας αποστείλετε: 

 

1. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας. 

2. Φωτοτυπία Δελτίου καταλληλότητας 

3. Δελτίο ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. 

 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11/10/2016 

και ώρα 12:00 στο Γραφείο του Διευθυντή. 

Θα επιλεχτεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς προσφορά, σε 

συνδυασμό με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 Ο Διευθυντής 

 

 

  Δ
ρ
 Πέτρος  Φρ. Μπελτράν 

 Φυσικός  

 


