
 

   

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       ΛΑΠΠΑ, 07 /02 / 2017 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ,  

ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
 

 

ΠΔΡΙΦ/ΚΗ Γ/ΝΗ Π. Δ & Γ. Δ. ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ 

Γ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Ν. ΑΥΑΪΑ 
                    Αριθμ. Πρωη.  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΠΠΑ   

Γιεύθσνζη:    Λάππα, 27052, Αταΐα 

Πληροθορίες : Ιωάννης Σάηζης 

Σηλέθωνο:     26930 – 31222  

FAX:      26930 – 31302 

e – mail:      mail@gym-lappa.ach.sch.gr  
 

 
 
        ΠΡΟ: 

 
 

ΘΔΜΑ : «Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για πραγμαηοποίηζη ζηα πλαίζια 

πολιηιζηικού προγράμμαηος 2/μερής εκδρομής ζηη Αθήνα» 
 

Τν ζρνιείν καο ζην πιαίζην πινπνίεζεο πνιηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο πξνηίζεηαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη 2/κεξε εθδξνκή ησλ καζεηώλ/ ηξηώλ ζηε Αζήλα  ηελ Παξαζθεπή 10/03/2017 

θαη Σάββαην 11/03/ 2017.  Ο αξηζκόο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ είλαη είθνζη πέληε  

(25) θαη νη ζπλνδνί θαζεγεηέο δύν (2). 

 

Α . Απαηηνύκελνη όξνη πξνζθνξάο  

1. Τν κεηαθνξηθό κέζν ζα είλαη έλα ιεσθνξείν ην νπνίν πξέπεη λα πιήξε όιεο ηηο από ην 

λόκν πξνβιεπόκελεο πξνϋπνζέζεηο. 

2. Τν ιεσθνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία 

πξνδηαγξαθέο , δειαδή 

 Έιεγρν ΚΤΔΟ 

 Άδεηα θπθινθνξίαο  

 Δπαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο  

Β. Σηελ θιεηζηή πξνζθνξά ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία νθείινπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ  

1. Γηακνλή ζε Ξελνδνρείν 3 ή 4 αζηέξσλ κε πξσηλό ζην θέληξν ηεο πόιεο γηα κία 

δηαλπθηέξεπζε. Σηε πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη ε νλνκαζία ηνπο θαη ε ηνπνζεζία ηνπο θαη 

όηη δηαζέηνπλ έλα (1) δίθιηλν γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο θαζώο θαη δίθιηλα θαη ηξίθιηλα 

δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο  

2. Τν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο κε ΦΠΑ  

3. Τν ζπλνιηθό θόζηνο αλά άηνκν  

4. Υπεύζπλε δήισζε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ ιεσθνξείνπ ( ή θσηνηππία ηνπ δειηίνπ 

θαηαιιειόηεηαο ) 

5. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εηδηθνύ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο ( ην νπνίν λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ) 

6. Βεβαίσζε ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο επζύλεο δηνξγαλσηή . 

7. Αλαγξαθή ηεο παιαηόηεηαο ηνπ ιεσθνξείνπ ( όρη πέξαλ 10 εηίαο) 

Αλ θάηη από όια ηα παξαπάλσ δελ αλαθέξεηαη κα ζαθήλεηα ζηελ πξνζθνξά , κπνξεί λα ζεσξεζεί 

άθπξε. 
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Γ . Άιινη όξνη 

1. Σε πεξίπησζε πνπ ε εθδξνκή δε πξαγκαηνπνηεζεί ιόγσ αλσηέξαο βίαο ή έιιεηςεο 

εγθξίζεσο κεηαθίλεζεο , δελ ζα ππάξμεη θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην ζρνιείν 

2. Σαο ελεκεξώλνπκε επίζεο όηη πξηλ από ηελ αλαρώξεζε, ζα δεηεζεί από ηελ Τξνραία λα 

θάλεη ηνλ απαξαίηεην έιεγρν. 

3. Σην κπξνζηηλό ηδάκη θαη ζην πίζσ ζα αλαγξάθεηαη ζε ηακπέια «ζρνιηθό». 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέρξη  

ηελ Παξαζθεπή  10/02/2017 θαη  ώξα 12:00 κ.κ. ζην Σρνιείν.  

Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ώξαο ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, θακία πξνζθνξά δε ζα γίλεηαη  

δεθηή.  

Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα 13/02/2017 ζηηο 10:00 π.κ. ζην 

Γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ελεκεξώλνληαη ηειεθσληθά από ηνλ 

Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 
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