
                        
      
  

 
                 Κλειτορία:      17/ 03/2014 
                 Αρ. Πρωτ.:      Φ23 / 71 
 
  
 
 
 

                                                                                         ΠΡΟΣ:  ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
 
     
Θέµα: « Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση µονοήµερης 
µαθητικής επίσκεψης  στην Αθήνα»                                                                                        

 

Κύριοι, 

Σας γνωρίζουµε ότι ο Σύλλογος των καθηγητών του Σχολείου µας αποφάσισε την 
πραγµατοποίηση µονοήµερης επίσκεψης στην Αθήνα, την Τρίτη 08/ 04 / 2014 . 

Οι µαθητές που θα συµµετάσχουν θα είναι περίπου 50 και 4 καθηγητές – συνοδοί. 

Η αναχώρηση θα γίνει από την πλατεία της Κλειτορίας το πρωί της 08 / 04 / 2014 
ώρα 08:00  και η επιστροφή των µαθητών το βράδυ της 08 / 04 / 2014 ώρα:09:30.       

Παρακαλούµε να καταθέσετε την προσφορά σας µέχρι την Τετάρτη 19/04/2013 και 
ώρα 12.00 µ.µ. στο γραφείο της ∆ιευθύντριας  του Σχολείου, µε όποιο τρόπο 
θεωρείται προσφορότερο.  

Οι προϋποθέσεις που θέλουµε οπωσδήποτε να καλυφθούν είναι: 

1. Μεταφορά µε λεωφορείο τουλάχιστον  52 θέσεων, τα οποία θα πρέπει να 
πληρούν  όλους τους προβλεπόµενους από το νόµο όρους και προϋποθέσεις.  

2. Ασφαλιστική κάλυψη αστικής - επαγγελµατικής ευθύνης των  συµµετεχόντων και 
επιπλέον ασφάλιση κάλυψης των εξόδων των συµµετεχόντων σε περίπτωση 
ατυχήµατος ή ασθένειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 της 129287/Γ2/10- 1-2011 
Απόφασης του ΥΠ∆ΒΜΘ (ΦΕΚ2769/Β/2-12-11) 

3. Στην τελική τιµή να συµπεριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α. 

4. Η προσφορά θα αναφέρεται σε κάθε ένα από τους παραπάνω όρους ξεχωριστά.  

5. Παρακαλούµε να µας επισυνάψετε υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο 
διαθέτει το ειδικό σήµα λειτουργίας σε ισχύ καθώς και ότι το λεωφορείο που θα 
χρησιµοποιηθεί πληροί τους προβλεπόµενους από το νόµο όρους και 
προϋποθέσεις καθώς και τον αριθµό των θέσεων που διαθέτει. 

Επιπλέον θα αναφέρεται το συνολικό κόστος και η επιβάρυνση ανά µαθητή για το 
σύνολο της εκδροµής. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 19/04/2013 και 
ώρα 12.30 µ.µ. στο γραφείο της ∆ιευθύντριας  του Σχολείου. 

Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και 
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδροµής και θα είναι ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιµές. 

 
                                                                                              Η ∆ιευθύντρια 

 
 
   Βασιλική Παπουτσή 
                                                                                                Μαθηµατικός  

    ΕΛΛΗ ΝΙ Κ Η  ∆ Η Μ Ο ΚΡ ΑΤΙ Α 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
   ΠΕΡ. ∆/ΝΣΗ Π. & ∆. ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

∆/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 
Κλειτορία 25007 
Πληροφορίες: Β. Παπουτσή 
Τηλέφωνο:  26920-31225 
FAX: 26920-31225 

e – mail : mail@gym-k-kleit.ach.sch.gr 
 
 


