
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΔΑΣ 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση μετακινήσεων στο 

πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ 

 Παρακαλούνται όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις 
προσφορές τους σχετικά  με την πραγματοποίηση μετακινήσεων του Σχολείου μας στο πλαίσιο του Προγράμματος 
ERASMUS+. 
Η προσφορά κατατίθεται έντυπη και κλειστή στο Σχολείο. Προσφορές σε ηλεκτρονική μορφή δεν γίνονται δεκτές. 
 
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει, 
βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου,  η  οποία βρίσκεται 
σε ισχύ καθώς και φωτοαντίγραφα του σήματος και της άδειας λειτουργίας από τον EOT σε ισχύ.  
        

1 ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΔΑΣ 

2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ  -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 

ΝΑΥΠΛΙΟ, Τρίτη 10/03/2020, ΑΡΧΑΙΑ 

ΟΛΥΜΠΙΑ, Πέμπτη 12/03/2020, ΠΑΤΡΑ, 

Παρασκευή 13/03/2020   

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

(μαθητές / καθηγητές) 

ΜΑΘΗΤΕΣ: 43 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 9 

4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (με όλα τα 

έγγραφα καταλληλότητας: Άδεια 

κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, ασφάλεια κ.λ.π.)  

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό ή 

ημιδιατροφή) 

  

--- 

6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα,  παρακολούθηση 

εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.) 

--- 

7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη 

εκδρομή) 

 

--- 

8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  

 

--- 

9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ 

ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ 

10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ) --- 

11 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Δευτέρα 09/12/19 και ώρα 13:30  

12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Τρίτη 10/12/19 και ώρα 10:30 

 

Επιπλέον στην προσφορά θα αναγράφονται σαφώς οι θέσεις καθημένων (συμπεριλαμβανομένων οδηγού 

και συνοδηγού) όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.  

Απαιτείται έκδοση τιμολογίου για το συνολικό ποσό. 

Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι ιδιοκτησίας του Τουριστικού Γραφείου. 

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας οι προσφορές θα ανοιχτούν ανεξάρτητα από τον αριθμό τους. 
                                                                                                                                              Η Δ/ντρια 

                                                                                                                                                                                   (υπογραφή και σφραγίδα)                                                                         
                                                                                                                                                 Καλλίτση Κανέλλα 

 

  


