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Θέµα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την µονοήµερη εκδροµή στην 
ΑΘΗΝΑ  
 
 Ο ∆ ιευθυντής του Γυµνασίου Γραβιάς  ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος µεταξύ 
φυσικών και νοµικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής 
τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση µονοήµερης εκδροµής 
στην Αθήνα Θα θέλαµε την προσφορά σας για τις µετακινήσεις µας.  
 Συγκεκριµένα:  
� Η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 13 Μαΐου 2014.  
Το πρόγραµµα της εκδροµής θα περιλαµβάνει:  
� Αναχώρηση από την Γραβιά στις 08.00πµ  
� Επίσκεψη στηνΑκρόπολη-Μουσείο Ακρόπολης .  
� Επίσκεψη στο Μοναστηράκι  
� Φαγητό –Περιήγηση στο κέντρο της πόλης .  
� 17.30 αναχώρηση  
� Άφιξη στην Γραβιά περίπου στις 21.00µµ .  
� Πιθανός αριθµός συµµετεχόντων είναι 40 µαθητές και 3 συνοδοί.  
  
Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:  
  
� Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης  διοργανωτή, όπως ορίζει η κείµενη  
νοµοθεσία.  
� Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας  
µαθητή ή συνοδού καθηγητή. 
� Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης  
των όρων του συµβολαίου από τη µεριά του (εγγυητική επιστολή µε ποσό  
που θα καθορίσει το σχολείο).  
� Την αντιµετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγµατοποιηθεί η εκδροµή  
στις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές κ.λ.π.)  
  
� Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και  
υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να  
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βρίσκεται σε ισχύ.  
  
� Το λεωφορείο πρέπει να είναι τουριστικό (όχι διώροφο) µε κλιµατισµό ,  
µουσική, µικροφωνική εγκατάσταση, φαρµακείο, ζώνες ασφαλείας και να  
πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις κυκλοφορίας. Μαζί µε την προσφορά σας θα  
προσκοµισθούν στο σχολείο ασφαλιστήρια συµβόλαια των λεωφορείων,  
φωτοτυπίες από τις άδειες κυκλοφορίας, όπου και φαίνεται υποχρεωτικά αν  
υπάρχει σχετικός έλεγχος από τα ΚΤΕΟ.  
  
� Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιµή (µε ΦΠΑ) της  
εκδροµής.  
  
Επί πλέον στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD µε την 
προσφορά σε ηλεκτρονική µορφή (doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της 
στο διαδίκτυο. 
  
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους µέχρι την ∆ευτέρα    
5 Μαΐου 2014 και ώρα 13,00 στο γραφείο του ∆ιευθυντή του Γυµνασίου Γραβιάς  
Γραβιά 33057 Γραβιά,  
                                                                                                                Ο ∆ιευθυντής  
  
                                                                                                           Γεώργιος Ρηγάκης  
 


