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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-

Λ.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 22-2-2017 
 

Η Δ/νση του Γυμνασίου-Λυκ. Τάξεων Χαλανδρίτσας καλεί τους ταξιδιωτικούς 

πράκτορες, να υποβάλουν στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου μέχρι τις 1/2/2016, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 12.00, έντυπες προσφορές σε κλειστό φάκελο για τη διοργάνωση 

εκπ/κής μονοήμερης Περιβ/κής επίσκεψης στο ΚΠΕ Σικυωνίων με τις πιο κάτω 

προυποθέσεις: 
 

08:00 Αναχώρηση από Γυμνάσιο Χαλανδρίτσας.  
10:15 Άφιξη στο ΚΠΕ Σικυωνίων ( Κλημέντι Κορινθίας ). 

12:00 Επίσκεψη στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας . 
13:15 Επιστροφή στο ΚΠΕ Σικυωνίων. 

14:10 Αναχώρηση από ΚΠΕ.  
14:50 Άφιξη στο Ξυλόκαστρο για φαγητό. 
18:15 Αναχώρηση για Χαλανδρίτσα. 20:00 
Άφιξη στο Γυμνάσιο Χαλανδρίτσας.  

 Συμμετέχοντες: είκοσι ( 20 ) μαθητές και τρεις ( 3 ) συνοδοί


 Μεταφορά: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο έως 50 θέσεων το οποίο 

θα πληροί όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, δηλαδή:

 Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας




 Φωτοτυπία δελτίου καταλληλότητας




 Δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ






 Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό 
σήμα λειτουργίας σε ισχύ.





 Φωτοτυπία ασφαλιστηρίου συμβολαίου




 Ασφάλεια


Α. Ύπαρξη ασφάλειας αστικής επαγγελματικής ευθύνης 
 

Β. Ασφαλιστική κάλυψη συμμετεχόντων σε περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθενείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο3 και 14 της 129287/Γ2/10-1-2011 απόφασης 

του Υπουργείου Παιδείας. 
 

Γ. Η προσφορά θα περιλαμβάνει την συνολική τιμή 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ του ταξιδιού και την τιμή ανά μαθητή. 
 

. Οι παραπάνω τιμές θα περιλαμβάνουν πλήρη ασφαλιστική 

κάλυψη που αναφέρονται στις Α και Β περιπτώσεις. 
 

Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς προσφορά – σε συνδυασμό με 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες μετά από αξιολόγηση που θα γίνει στις 1-2-2017 και ώρα 12.00 

στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου. 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

Α. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΠΕ 

10 Κοινωνιολόγος 


