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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής 

προσφοράς για  μεταφορά μαθητών στην Νίσυρο. 

Σχετικά: Α.Π. 129287/Γ2/2011 Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) με θέμα 

‹‹Εκδρομές Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας›› 

Το Γυμνάσιο Αντιμάχειας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, για τις παρακάτω  

μετακινήσεις  των μαθητών της Β’ Γυμνασίου  στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε 

εκπαιδευτική εκδρομή: 

1. Μεταφορές των μαθητών και συνοδών καθηγητών με μισθωμένο λεωφορείο, από 

το Μανδράκι, στην μονάδα Αφαλάτωσης, στα Λουτρά, στο Ηφαίστειο, στα Νικιά, 

στους Πάλους – Πηγή Ιπποκράτη, στις 24 Απριλίου. Το λεωφορείο θα πρέπει να 

διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές 

(ελεγμένο από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική 

άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, κλιματισμό κλπ.) καθώς και να 

πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες 

ασφαλείας, έμπειρο οδηγό κλπ.). 

2. Από την Νίσυρο στη Καρδάμενα της Κω ακτοπλοϊκώς. Η μετακίνηση των 

μαθητών θα γίνει στις  25 Απριλίου ημέρα Σάββατο στις 16:00. Το σκάφος 

πρέπει να είναι νομίμως νηολογημένο και να διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα 

σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία. 

Ο Αριθμός Μαθητών μέχρι   47 μαθητές, αριθμός συνοδών 4.   

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν με οποιοδήποτε τρόπο  μέχρι την 

Πέμπτη 26/3/2015 στις 12.00 το μεσημέρι, στο Γραφείο του Διευθυντή του 

Γυμνασίου Αντιμάχειας και θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης 

προσφορών που έχει συσταθεί με την πράξη 7/20 Νοεμβρίου 2014, του Διευθυντή  

του σχολείου.  Προσφορές που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν χρειάζεται να 

υποβληθούν ξανά. 
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