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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΣΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΚΠΕ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΛΕΣΒΟΥ
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ευεργέτουλα Λέσβου, που εδρεύει στην
Τοπική Κοινότητα Ασωμάτου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου
Λέσβου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2014-2020», το
οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με
τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ίδρυμα
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), προσκαλούν όσους ενδιαφέρονται,
να καταθέσουν προσφορά για την εκμίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση στο
πεδίο των μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών, που θα συμμετέχουν στα
εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου καθώς επίσης και εκπαιδευτικών, εισηγητών
και λοιπών προσκεκλημένων, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις επιμορφωτικές,
ενημερωτικές και λοιπές δράσεις του ΚΠΕ Ευεργέτουλα για χρονικό διάστημα από
10-10-2017 έως 31-08-2018.

Τα λεωφορεία πρέπει να διαθέτουν ζώνες ασφαλείας για κάθε μεταφερόμενο
άτομο, μικρόφωνο και να ανήκουν στο συγκεκριμένο πρακτορείο.
Η μεταφορά των μαθητών θα γίνεται σύμφωνα με τον ΚΟΚ, που προβλέπει
ανάλογα κατά περίπτωση και συγκεκριμένα για μεταφορά μαθητών.
Προβλέπεται η μετακίνηση από το ΚΠΕ στο πεδίο και επιστροφή στο ΚΠΕ των
μαθητών των Σχολικών Μονάδων σε ημερήσια βάση για κάθε ημέρα διεξαγωγής του
προγράμματος, τόσο για τους μαθητές που θα επισκέπτονται το Κέντρο από διάφορα
μέρη της Ελλάδας (08:00-17:00) και θα συμμετέχουν στα τριήμερα εκπαιδευτικά
προγράμματα, όσο και για τους μαθητές των Σχολικών Μονάδων της Λέσβου (08:0014.00), οι οποίοι θα συμμετέχουν στα μονοήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα με την
επισήμανση ότι ο μειοδότης θα αναλάβει όλο το πακέτο μεταφοράς και ασφάλισης
των μαθητών ή των άλλων μετακινούμενων σε κάθε προσφορά.
Η ενημέρωση για τη μετακίνηση της κάθε ομάδας μαθητών για την υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα γίνεται τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα νωρίτερα,
ενώ για την μετακίνηση εκπαιδευτικών ή λοιπών ατόμων για την υλοποίηση
επιμορφωτικών ή άλλων δράσεων, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την
εκτέλεση του συγκεκριμένου δρομολογίου.
Οι προσφορές είναι τρεις (3) και αφορούν:
1. Προσφορά 1η
Αφορά τα παρακάτω δρομολόγια
 Λάμπου Μύλοι
 Αγία Παρασκευή
 Άγιοι Ανάργυροι
 Ασώματος
 Πολιχνίτος
 Κράτηγος
 Μυτιλήνη
 Αγιάσος-Καστανιώνας
 Μανταμάδος
 Βαρειά
 Πλωμάρι
 Καλλονή
 Μόλυβος
 Θερμή
 Γέρα
 Αχλαδερή
 Φίλια
Προβλέπεται η μετακίνηση από το ΚΠΕ στο πεδίο και επιστροφή στο
ΚΠΕ των μαθητών των Σχολικών Μονάδων σε ημερήσια βάση για κάθε

ημέρα διεξαγωγής του προγράμματος, για τους μαθητές των Σχολικών
Μονάδων, οι οποίοι θα μετακινηθούν στα παραπάνω πεδία και θα
συμμετέχουν είτε στα μονοήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα όπου ο
αριθμός των μετακινήσεων υπολογίζεται στις 15, είτε στα τριήμερα
εκπαιδευτικά προγράμματα όπου, ο αριθμός των μετακινήσεων
υπολογίζεται στις 6.
2. Προσφορά 2η
Αφορά δρομολόγια μεγαλύτερων αποστάσεων για απομακρυσμένες
περιοχές (Σίγρι, Ερεσός, Άντισσα) από το ΚΠΕ στο πεδίο και επιστροφή
στο ΚΠΕ. Ισχύει για τα μονοήμερα και για τα τριήμερα προγράμματα. Με
βάση τον προγραμματισμό του Κέντρου, ο αριθμός των μετακινήσεων
υπολογίζεται στις 10.
3. Προσφορά 3η
Αφορά μικρό λεωφορείο (έως 35 θέσεων) από το ΚΠΕ στο πεδίο και
επιστροφή στο ΚΠΕ για διαδρομές στον καστανιώνα της Αγιάσου ή όπου
δεν δύναται να κινηθεί μεγάλο λεωφορείο. Ισχύει για τα μονοήμερα
εκπαιδευτικά προγράμματα και για τα τριήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα
Με βάση τον προγραμματισμό του Κέντρου, ο αριθμός των μετακινήσεων
υπολογίζεται στις 15.
Τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να κατατεθούν, είναι τα εξής:
 Οικονομική προσφορά
 Άδειες κυκλοφορίας και παραστατικά ΚΤΕΟ για τα λεωφορεία που θα
χρησιμοποιούνται.
 Διπλώματα οδήγησης των οδηγών που εργάζονται στο συγκεκριμένο γραφείο
και θα χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές.
 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να περιλαμβάνει ασφάλιση των
μεταφερόμενων επιβατών σε ισχύ.
Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα παραστατικά θα πρέπει να κατατεθούν σε
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του ΚΠΕ Ευεργέτουλα
στον Ασώματο ή να σταλούν με fax στον αριθμό 2252029039, μέχρι την
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12.00.
Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Ευεργέτουλα

Ηλέκτρα Καλδέλλη
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Προς
ΚΠΕ Ευεργέτουλα
Προσφορά 1η
Προβλέπεται η μετακίνηση από το ΚΠΕ στο πεδίο και επιστροφή στο ΚΠΕ
(τιμή με ΦΠΑ) -------Προσφορά 2η
Προβλέπεται η μετακίνηση από το ΚΠΕ στο πεδίο και επιστροφή στο ΚΠΕ για δρομολόγια
μεγαλύτερων αποστάσεων για απομακρυσμένες περιοχές (Σίγρι, Ερεσός, Άντισσα)
(τιμή με ΦΠΑ) -------Προσφορά 3η
Προβλέπεται η μετακίνηση από το ΚΠΕ στο πεδίο και επιστροφή στο ΚΠΕ
και αφορά μικρό λεωφορείο (έως 35 θέσεων)
(τιμή με ΦΠΑ) -------Παρατηρήσεις:
Υπογραφή
Σφραγίδα

