
 

 

 

  
 
 
 
ΠΡΟ: Ενδιαφερομζνουσ  
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 

  
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΣΙΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΕΛ 

ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ 
ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Πρόςκλθςθ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ- ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 20883/ΓΔ4/2020 

Τπουργικι Απόφαςθ που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 456/ τ.Β’/12-02-2020 -με τθ διαδικαςία των 

κλειςτϊν προςφορϊν που κα πλθροί ποςοτικά και ποιοτικά κριτιρια και κα περιλαμβάνει τα 

εξισ ςτοιχεία :  

1. Σόποσ προοριςμοφ : Βουλι των Ελλινων (ΑΘΗΝΑ) 

2. Χρόνοσ πραγματοποίθςθσ : Σρίτθ 11 Οκτωβρίου 2022. 

 Αναχϊρθςθ από Μονεμβαςία  6:45 π. μ. προσ Ακινα  μζςω τθσ Νζασ Εκνικισ οδοφ πάρτθσ –

Σριπόλεωσ (οδόσ μετά διοδίων) –Αποβίβαςθ ςτθν περιοχι του Θθςείου-Αναχϊρθςθ από Ακινα 

(περιοχι Θθςείου) ϊρα 16:30 μ. μ. Προβλεπόμενοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 42 μακθτζσ/τριεσ Β’  

και Γ’ τάξθσ και 4 ςυνοδοί κακθγθτζσ. 

3. Μεταφορά με ςφγχρονο λεωφορείο όχι διϊροφο που να διακζτει ειδικό ςιμα. 

4. Τποχρεωτικι Αςφάλιςθ Επαγγελματικισ Αςτικισ Ευκφνθσ Διοργανωτι, ςφμφωνα με 

τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ απαραίτθτθ κεωρείται θ τελικι ςυνολικι τιμι του 

ταξιδιοφ(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ)- και θ επιβάρυνςθ ανά μακθτι.  

 

Μονεμβαςία, 29/09/2022 
 
Αρικ. Πρωτ.: Φ.23/506 
 
 

 

 

             

 

  

 

 

                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ  

ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΗ  Π.  ΚΑΙ  Δ. ΕΚΠ/Η 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΛΑΚΩΝΙΑ 

ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ 

Σαχ. Δ/νςθ : Ευςτακίου αραντινάκθ 2(ΝΕΟ 

ΚΣΙΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ) 

Σαχ. Κϊδικασ : 230 70   

Πλθροφορίεσ : Κουντοφρθ Μαρία   

Σθλζφωνο : 2732062072       

Σθλεομ/τυπο : 2732061996   

Ηλεκτρ. Σαχ. :mail@lyk-monemv.lak.sch.gr 



 

 

Η προςφορά να ςυνοδεφεται από υπεφκυνθ διλωςθ του ταξιδιωτικοφ γραφείου ότι διακζτει 

ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ ι βεβαίωςθ ςυνδρομισ των νόμιμων 

προχποκζςεων για τθ λειτουργία τουριςτικοφ γραφείου.  

ΠΡΟΟΧΉ: Σθ δαπάνθ κα καλφψει το τμιμα Λογιςτικισ Διαχείριςθσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ 

Λακωνίασ και , ωσ εκ τοφτου, ο ανάδοχοσ τθσ εκδρομισ/μεταφορζασ  υποχρεοφται ςε ζκδοςθ 

Δελτίου Παροχισ Τπθρεςιϊν. Παρακαλείται δε πριν τθν ζκδοςι του να επικοινωνιςει με το 

ανωτζρω τμιμα τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ ςτο 2731363196 (κυρία Δογαντηι). 

Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των κλειςτϊν προςφορϊν ορίηουμε τθν ΠΕΜΠΣΗ 6 

Οκτωβρίου 2022 και ϊρα 13:00 μ. μ. μζςω ταχυδρομικισ υπθρεςίασ ι ιδιοχείρωσ προσ το 

ςχολείο μασ. Σο άνοιγμα των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί τθν ίδια θμζρα ςτισ 13:15 μ. μ. 

ςτο Γραφείο του ςχολείου  

 

 

Η   Διευκφντρια 
                                                                                                                         
 

Κουντοφρθ Μαρία 
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