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                                                                                               Αρ. Πρωτ.:                                                                       
 

          

 

                                                                                                                   ΠΡΟ: 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΕΝΣΕ (5) ΠΕΡΙΠΑΣΟΤ ΜΕ 

ΔΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

Ωσ Διευκυντισ του 3ου Γυμναςίου Αιγίου παρακαλώ για τθν εκδιλωςθ 

ενδιαφζροντοσ μεταξφ φυςικών και νομικών προςώπων που δραςτθριοποιοφνται ςτο 

χώρο παροχισ τουριςτικών και ταξιδιωτικών υπθρεςιών για τθ διοργάνωςθ πζντε (5) 

περιπάτων, από Οκτώβριο 2018 ζωσ και Απρίλιο 2018. 

Προοριςμόσ τα Βαλιμίτικα ή η Άβυθοσ Αιγιαλείασ ή άλλοσ κοντινόσ προοριςμόσ 

περίπου ίδιασ χιλιομετρικισ απόςταςθσ, με αναχώρθςθ από το χώρο του ςχολείου μασ 

από 8.30 ζωσ και 9.30 και ώρα επιςτροφισ από 12:30 ζωσ και 13:30 (οι μετακινιςεισ 

προτείνουμε να πραγματοποιθκοφν με δφο λεωφορεία και ςε διπλά δρομολόγια για 

περιοριςμό του κόςτουσ των μετακινιςεων). Ο πικανόσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων 

είναι περίπου 220 μακθτζσ και 20 κακθγθτζσ. Η ακριβισ θμερομθνία κα οριςκεί ςε 

ςυνεννόθςθ ςχολείου με το πρακτορείο και εφόςον το επιτρζπουν οι καιρικζσ ςυνκικεσ. 

Η προςφορά κα πρζπει να περιζχει και να εξαςφαλίηει Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ 

(υποχρεωτικι). Σο ανάδοχο ταξιδιωτικό γραφείο βάςει του Π.Δ. 339/1996 απαιτείται να 

είναι αςφαλιςμζνο για αςτικι-επαγγελματικι ευκφνθ. Τποχρεοφται πριν τθν τελικι 

κατακφρωςθ τθσ εκδρομισ, να κατακζςει ςτο ςχολείο όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα που 

αποδεικνφουν τθν φπαρξθ ςφμβαςθσ αςτικισ-επαγγελματικισ ευκφνθσ ςε ιςχφ. ε 

διαφορετικι περίπτωςθ το ταξιδιωτικό γραφείο κρίνεται ζκπτωτο.  

Σο χολείο διατθρεί το δικαίωμα τθσ ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ, λόγω ςοβαρισ 

αιτίασ (απεργιών, κακοκαιρίασ) χωρίσ αποηθμίωςθ του Σαξιδιωτικοφ Γραφείου 
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Καλοφνται λοιπόν οι ταξιδιωτικοί πράκτορεσ που ενδιαφζρονται, να υποβάλλουν 

αυτοπροςώπωσ, ςτο Γραφείο του Διευκυντι του χολείου μζχρι την Σρίτη, 09/10/2018 

και ώρα 12.00΄ ζντυπεσ προςφορζσ ςε κλειςτό φάκελο όπου κα αναφζρονται θ τελική 

ςυνολική τιμή τησ μετακίνηςησ και η επιβάρυνςη ανά μαθητή. Οι παραπάνω τιμζσ κα 

πρζπει να περιλαμβάνουν και το ΦΠΑ. Σιμολόγιο κα εκδοκεί μετά τθν πραγματοποίθςθ 

τθσ μετακίνθςθσ.  

Παρακαλοφμε μαηί με τθν προςφορά να μασ αποςτείλετε: 

1.Φωτοτυπία τθσ άδειασ κυκλοφορίασ 

2.Φωτοτυπία Δελτίου καταλλθλότθτασ 

3.Δελτίο ελζγχου Κ.Σ.Ε.Ο. 

Η αξιολόγηςη των προςφορών όπωσ νομικά προβλζπεται, θα πραγματοποιηθεί 

την Σρίτη, 09 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.05 ςτο Γραφείο του Διευθυντή. 

Θα επιλεχτεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ πλευράσ προςφορά, ςε 

ςυνδυαςμό με τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. 

 

             Ο Δ/ντισ 
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