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ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση για Οικονομική Προσφορά για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 

μαθητών/τριών και συνοδών» 
 

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 120 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), να 
καταθέσετε προσφορά για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσης.  

Η γραπτή προσφορά θα κατατεθεί γραπτώς μέχρι την Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018, και ώρα 13.00 στα 
γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, υπόψη κ. Στ. Οικονόμου, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε στο τηλεομοιότυπο 24310 46470 είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
mail@dide.tri.sch.gr. 

H απευθείας ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήρια που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 118, 
122 και 328 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): 

α) τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης  για τη διάθεσή τους καθώς και το χρόνο παράδοσης 
τους 

β) την πιο οικονομική προσφορά  

γ) τη συμμόρφωση ως προς τους Eιδικούς Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με το ν.2362/1995 περί Δημόσιου Λογιστικού όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, από τη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Λάρισας σε 
τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε (αρ. ΙΒΑΝ-Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου 
τραπέζης). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λάρισα   26 / 03/ 2018 
Αρ. Πρ.:  3508 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
--- 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β’: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 

Ταχ. Κώδικας: 41222 Λάρισα 

Πληροφορίες: Α. Κατσαβού  

Τηλέφωνο: 2410 539214 
Fax:  

e-mail: 
2410 539219 
mail@thess.pde.sch.gr 

 

Η Περιφερειακή Δ/ντρια Α/θμιας & 
Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας 

 
 

 
Ελένη Αναστασοπούλου 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Η  Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να τα παρέχει.  

 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με 
τροποποίηση ή μη των ειδικών όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμία οικονομική απαίτηση σε τέτοια 
περίπτωση.  

 Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και 
αντίγραφο ποινικού μητρώου. 

 
 

 
 

Ημερ/νία Μετακίνησης 28-3-2018 

Μετακίνηση Από Προς Επιστροφή 

ΤΡΙΚΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑ ΤΡΙΚΑΛΑ 

Σχολική Μονάδα ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Αριθμός μαθητών/τριών 14 

Αριθμός Συνοδών 1 

Αιτιολογία μετακίνησης Κλασικός Αθλητισμός  - Β’ φάση 

Έξοδα διατροφής (όταν 
προκύπτουν να 
αναγράφονται) 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
 
 
 

Τρίκαλα …../03/2018 
(Σφραγίδα – Υπογραφή Αναδόχου) 


