
 

                  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης 

στην Αθήνα» (5/12/2016). 

Το Σχολείο προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, στα πλαίσια της 129287/Γ2/2011 απόφασης του 

ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ 2769/2-12-2011) για την πραγματοποίηση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής της 

Γ’ τάξης του σχολείου  στην Αθήνα, στις 5/12/2016, με προορισμό τη Βουλή των Ελλήνων (48 

μαθητές και 3 συνοδοί). 

Πρόγραμμα: 

08:15: Αναχώρηση από το Σχολείο 

10:15: Στάση στα Μέγαρα 

10:45 Αναχώρηση για Αθήνα 

12:30: Άφιξη στη Βουλή των Ελλήνων – Πρόγραμμα ξενάγησης 

14:15: Αναχώρηση από τη Βουλή για το Mall Αμαρουσίου – Φαγητό  

16:00: Αναχώρηση για Πάτρα 

17:30: Στάση στο Κιάτο 

20:00 Άφιξη στο Σχολείο 

Α. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους υποχρεούνται να καταθέσουν απαραιτήτως: 

φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας, φωτοτυπία του δελτίου καταλληλότητας, δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ, 

υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν εν ισχύ ειδικό σήμα λειτουργίας, υπεύθυνη δήλωση ότι το 

λεωφορείο (να αναγράφονται οι πινακίδες) πληροί όλους τους όρους ασφάλειας και διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα. Επίσης να αναφέρεται ο αριθμός θέσεων του λεωφορείου.  Παρακαλώ να σταλούν 

προσφορές για ένα λεωφορείο το οποίο θα πρέπει να πληροί τους, από το Νόμο, προβλεπόμενους 

όρους ασφαλείας (ΚΤΕΟ, άδεια, πιστοποιητικό τελευταίου τεχνικού ελέγχου, αναφορά 

παλαιότητας κα).   

Β. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 

ασφάλεια αστικής ευθύνης που θα καλύπτει τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές σε 

περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

 

Πάτρα 1-11-2016 

Αρ. Πρωτ.: 464 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΠΕ & ΔΕ  ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Γ  Υ  Μ  Ν  Α  Σ  Ι  Ο 
Tαχ.Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, 

Πανεπιστημίου Πατρών ταχ. κωδ. : 26504 

Πληροφορίες: Μπαλωμένου Αθανασία 

Τηλ.& φαξ: 2610 431950 

Email: ppgpp@sch.gr 



Γ. Στην προσφορά θα αναφέρεται το συνολικό κόστος της εκδρομής καθώς και το κόστος ανά 

μαθητή μαζί με το ΦΠΑ. 

Δ. Το σχολείο θα επιλέξει την καταλληλότερη προσφορά με κριτήρια οικονομικά, ποιοτικά, 

ασφάλειας 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν έως τις 7.11.2016 και ώρα 12:00, στο Σχολείο 

και στο γραφείο του Διευθυντή, κλειστή σφραγισμένη προσφορά, με την ένδειξη «Προσφορά 

για τη μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα». 

Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές. 

Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την μετακίνηση, εφόσον δεν 

συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/τριών ή άλλης σοβαρής αιτίας. 

 

 

  

Η Διευθύντρια 

 

Μπαλωμένου Αθανασία 

Μαθηματικός 


