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ΘΕΜΑ:  

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ 

ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗΝ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

  

ΣΦΕΤ: 129287/Γ2/10-11-2011 θαη ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο  220647/Δ2 Υ.Α (ΦΕΚ 4227/28-12-

2016 Τ.β΄) 

Η Δηεύζπλζε ηνπ 10
νπ

 ΓΕΛ Πάηξαο θαιεί ηνπο ηαμηδησηηθνύο πξάθηνξεο πνπ ελδηαθέξνληαη, λα 

ππνβάινπλ απηνπξνζώπσο ζην Γξαθείν ηεο  Δηεπζύληξηαο ηνπ Σρνιείνπ κέρξη 19/3/2019 ημέπα 

Σπίηη ζηιρ 11.00 π.κ έληππεο θιεηζηέο πξνζθνξέο γηα ηελ δηνξγάλσζε εκεξήζηαο εθδξνκήο ησλ 

καζεηώλ  ηνπ ζρνιείνπ  ζηηο 12/4/2019  ημέπα Παπαζκεςή ζηην Καλαμάηα. 

 Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων: Θα  ζπκκεηάζρνπλ 57 καζεηέο θαη 4 ζπλνδνί θαζεγεηέο. 

 Πποοπιζμόρ: ΠΑΣΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΣΑ-ΠΑΣΡΑ. 

Μεηαθοπά: Έλα ιεσθνξείν 62-64  ζέζεσλ.  

Επηζεκάλνπκε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ιεσθνξείνπ/σλ θαη ειάρηζηνλ 

• Άξηζηε εζσηεξηθή, εμσηεξηθή θαη κεραλνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, 

ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ΚΤΕΟ  

• Κιηκαηηζκό 

• Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε 

• Όια ηα απαηηνύκελα έγγξαθα (άδεηα θπθινθνξίαο, ΚΤΕΟ, άδεηα εμαζθήζεσο 

επαγγέικαηνο νδηθνύ κεηαθνξέα επηβαηώλ, αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην) ζε ηζρύ θαηά ηελ 

πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο. 

 

Αζθάλεια Εκδπομήρ: Είλαη ππνρξεσηηθή ε ύπαξμε αζθάιεηαο αζηηθήο επαγγεικαηηθήο 

επζύλεο θαη ε αζθάιηζε όισλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ πνπ ζα θαιύπηεη ηα έμνδα ζε 



πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. Να αλαθέξνληαη ζηε πξνζθνξά ηα πνζά πνπ θαιύπηεη ην 

πξαθηνξείν 

Δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ πξνζθνξά 
 Ο ΦΠΑ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην ηειηθό πνζό ηεο πξνζθνξάο.  

 Σηελ ηαμηδησηηθή αζθάιηζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα πνζά αηπρήκαηνο πνπ 

αζθαιίδνληαη. 

 Τα δηόδηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή πξνζθνξά. 

 Η αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά. 

 Υ.Δ όηη ε αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαιύπηεη ηα άηνκα ηεο εθδξνκήο θαη δελ 

έρεη μεπεξαζηεί ην όξην  ηεο, θαζώο θαη όηη ην ζήκα ιεηηνπξγίαο είλαη ζε ηζρύ. 

 Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε 

ζπκπιήξσζεο ηνπ αξηζκνύ καζεηώλ, κε έγθξηζεο ηεο κεηαθίλεζεο ή ιόγσ 

άιιεο ζνβαξήο αηηίαο (απεξγηώλ, θαθνθαηξίαο, θιείζηκν ζπλόξσλ, θιπ) ρσξίο 

απνδεκίσζε ηνπ Ταμηδησηηθνύ Γξαθείνπ. 

Πέξαλ ηεο πξναλαθεξόκελεο εκεξνκελίαο  θακία πξνζθνξά δε ζα γίλεηαη δεθηή. 

Η αποζθπάγιζη ηων πποζθοπών θα γίνει ηην Σπίηη 19-3-2019 και ώπα 11.30 πμ ζηο 

σώπο ηος ζσολείος. 

Θα επηιεγεί  ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά από νηθνλνκηθήο απόςεσο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ.    

 

Η Δηεπζύληξηα 

 

Τνκαξά Αγγειηθή 
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