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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Αίγιο, 27-4-2018   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 

 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π. &  Δ. ΕΚΠ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Ν. ΑΧΑΪΑΣ 
 

  

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ   
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 1  - 25100  Αίγιο            Προς: 
Τηλ. / Fax : 2691028883                            
Email:     mail@1gym-aigiou.ach.sch.gr 
Πληρ:  
                                                 Κοιν. : 
                                                               
 
 

 
Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη εκδρομή στα πλαίσια  
         των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.  

 
1. Αντικείμενο της προκήρυξης:  
Παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών           

Δραστηριοτήτων του 1ου Γυμνασίου Αιγίου στα Τρίκαλα, Μετέωρα και λίμνη 
Πλαστήρα. 

2. Προδιαγραφές:  
             Ημέρα αναχώρησης : Πέμπτη 10 Μαΐου 2018. 
             Ημέρα επιστροφης: Σαββάτο 12 Μαΐου 2018 
       
            •  Αριθμός συμμετεχόντων: 18 μαθητές  και 2 καθηγητές (αρχηγός και 1 συνοδός) 
      
  •  Πρόγραμμα 
              Πέμπτη 10-5-2018: Aναχώρηση 8:00 από το χώρο του σχολείου, αφιξη στα  
               Τρίκαλα 2:30, εγκατάσταση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και βολτα στην πόλη, 
διανυκτέρευση. 
               Παρασκευή 11-5-2018: Βόλτα στη λίμνη Πλαστήρα, επιστροφή ξεκούραση 
διανυκτέρευση. 
               Σάββατο 12-5-2018: Επίσκεψη στα Μετέωρα και επιστροφή μέσω Λαμίας κατά 
προτίμηση. 
               Μέσο μεταφοράς: λεωφορείο με τον αντίστοιχο αριθμό θέσεων σε άριστη  
εσωτερική,  
               εξωτερική και μηχανολογική κατάσταση, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
προδιαγραφές,    
               κλιματισμό, μικροφωνική εγκατάσταση.       
 
 • Ασφάλεια αστικής ευθύνης: το ανάδοχο ταξιδιωτικό γραφείο βάσει του Π.Δ. 
339/1996      
           απαιτείται να είναι ασφαλισμένο για αστική επαγγελματική ευθύνη. Υποχρεούται πριν 
την τελική  
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           κατακύρωση κάθε εκδρομής να καταθέσει στο σχολείο όλα τα απαραίτητα έγγραφα 
που  
          αποδεικνύουν την ύπαρξη σύμβασης αστικής – επαγγελματικής ευθύνης σε ισχύ. 
 • Ταξιδιωτική ασφάλιση: πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων ατυχήματος ή 

ασθενεία  
           μαθητών  και συνοδών καθηγητών 
  3. Διευκρινίσεις για τις προσφορές : Στην  προσφορά θα περιλαμβάνεται:  
           α. το  συνολικό κόστος της μετακίνησης, ο Φ.Π.Α., τα διόδια, γέφυρα η πορθμείο και 
οι ασφάλειες.  
 Μαζί με κάθε προσφορά, το ταξιδιωτικό γραφείο υποχρεούται να καταθέσει:  
 α. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας 
 β. Φωτοτυπία του Δελτίου καταλληλότητας 
 γ. Δελτίο ελέγχου από το Κ.Τ.Ε.Ο. 
 δ. Φωτοτυπία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του οχήματος 
 ε. Φωτοτυπία της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών 
 στ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τα άτομα της 
εκδρομής (μαθητές,  
           συνοδούς) και δεν έχει ξεπεραστεί το όριο της ισχύος της. 
           Ξενοδοχείο:  Στην πόλη των Τρικάλων, 4 αστέρων τουλάχιστον. Δίκλινα η 
τρίκλινα 
          δωμάτια (όχι ράντζα) για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς. 
  4. Τρόπος, τόπος και χρόνος υποβολής : Οι προσφορές θα υποβληθούν 

σε κλειστούς 
           σφραγισμένους φακέλους στο γραφείο του Διευθύντή μέχρι και την Τετάρτη 02- 05 - 
2018 και ώρα 
          12:00.  

 5.  Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών : Η αποσφράγιση 
των  

προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα  (02 – 05 – 2018) και ώρα 13:15 στο γραφείο του 
Δ/ντη.. 

  
 
 

Ο Δ/ΝΤΗΣ 
 
 
           Β. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 


