
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Πρέβεζα, 17-12-2018 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1071 

1ο ΕΠΑ.Λ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

ΠΡΟΣ: Ταξιδιωτικά 

τουριστικά γραφεία 

ΚΟΙΝ:  

Σκαμνούλα Πρέβεζας, 48100  

Πληρ.: Θεοφάνους Ιωάννης 

Τηλ: 2682028910, Φαξ: 2682089065 

e-mail: mail@1epal-prevez.pre.sch.gr 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεση οικονομικής προσφοράς, 

για πραγματοποίηση μετακίνησης (μετάβαση και επιστροφή) μαθητών 

και συνοδών εκπαιδευτικών στην Καρλσρούη της Γερμανίας. 

ΣΧΕΤ.: Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-1017 Υ.Α. ΦΕΚ 681/τ.Β’/06-03-2017 με θέμα 

“Εκδρομές - εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών 

δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός 

και εκτός της χώρας”. 

 Προσκαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους, σχετικά με την 

μετακίνηση (μετάβαση και επιστροφή) μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών του 1oυ 

ΕΠΑ.Λ. Πρέβεζας, στην Καρλσρούη της Γερμανίας, για την υλοποίηση της 3ης 

ροής σχεδίου του προγράμματος Erasmus+ με αριθμό φακέλου 2017-1-EL01-

KA116-035866. 

 Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο. 

 Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό τουριστικό γραφείο 

απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των 

νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας τουριστικού γραφείου, η οποία 

βρίσκεται σε ισχύ. 

 Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή 

ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το 1ο ΕΠΑ.Λ. 

Πρέβεζας μέχρι την 21-12-2018 και ώρα 13:00. 

Χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές της μετακίνησης  

Μεταφορά με τουριστικό λεωφορείο, αεροπλάνο και οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό 

μέσο χρειαστεί για τη διαδρομή Πρέβεζα – Καρλσρούη Γερμανίας κέντρο πόλης, με 

επιστροφή.  

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές της μετακίνησης περιλαμβάνονται και στον 

παρακάτω πίνακα. 



 

1. Σχολείο 1ο ΕΠΑ.Λ. Πρέβεζας 

2. 

Προορισμοί - ημερομηνία αναχώρησης 

και επιστροφής 

09-02-2019 Μεταφορά με 

τουριστικό λεωφορείο, αεροπλάνο 

και οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό 

μέσο χρειαστεί για τη διαδρομή 

Πρέβεζα - Καρλσρούη Γερμανίας με 

επιστροφή στις 24-02-2019 

3. 
Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων 

(μαθητές / καθηγητές) 
15 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές 

4. 
Μεταφορικό μέσο – πρόσθετες 

προδιαγραφές 

Τουριστικό λεωφορείο, Αεροπλάνο 

και οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό 

5. 

Λοιπές υπηρεσίες (πρόγραμμα, 

παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη 

χώρων, γεύματα, κτλ.) 

 

6. 

Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης 

διοργανωτή (μόνο πολυήμερες 

εκδρομές) 

ΝΑΙ 

7. 

Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση 

κάλυψης εξόδων σε περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθένειας 

ΝΑΙ 

8. 
Τελική συνολική τιμή οργανωμένου 

ταξιδίου (συμπερ. φπα) 
ΝΑΙ 

9. Επιβάρυνση ανά μαθητή (συμπερ. φπα) ΝΑΙ 

10. 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφοράς 
21-12-2018 και ώρα 13:00 

11. 
Ημερομηνία και ώρα ανοίγματος 

προφορών 
21-12-2018 και ώρα 13:30 

 

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενημερώνουμε, ότι θα πρέπει να 

λάβετε υπόψη σας και τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Τρόπος μετακίνησης: 

 Οδικώς με τουριστικό λεωφορείο Πρέβεζα – Αεροδρόμιο αναχώρησης. 

Αεροπορικώς Αεροδρόμιο αναχώρησης - Αεροδρόμιο άφιξης. Οδικώς Αεροδρόμιο 

άφιξης - κέντρο πόλης Καρλσρούη Γερμανίας. 



 Επιστροφή με τον ίδιο τρόπο. 

β. Χρονική διάρκεια μετακίνησης: 

 Δέκα έξι (16) ημέρες. 

γ. Διαμονή διατροφή οδηγών: 

 Η διαμονή και η διατροφή των οδηγών του τουριστικού λεωφορείου 

βαρύνει το Ταξιδιωτικό τουριστικό γραφείο και πρέπει να συμπεριλαμβάνετε στην 

τελική συνολική τιμή. 

Το τουριστικό γραφείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική 

επικοινωνία από τον Διευθυντή του Σχολείου, και όλες οι προσφορές θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου μας http://1epal-

prevez.pre.sch.gr 

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, το 1ο 

ΕΠΑ.Λ. Πρέβεζας, διά των αρμοδίων οργάνων που θα συγκροτηθούν, δεν θα 

αναδείξει ταξιδιωτικό τουριστικό γραφείο ως μειοδότη για να αναλάβει τη 

μετακίνηση και θα δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για να 

εξασφαλίσει τη μετακίνηση (μετάβαση και επιστροφή) εκπαιδευτικών και μαθητών στη 

Καρλσρούη Γερμανίας για την υλοποίηση σχεδίου του προγράμματος Erasmus+ 

με αριθμό φακέλου 2017-1-EL01-KA116-035866. 

 

 

 

Ο Διευθυντής 

του 1oυ ΕΠΑ.Λ. Πρέβεζας 

 

Θεοφάνους Ιωάννης 


