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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς
σχετικά με μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών προς και από Αθήνα».
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”.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Προσκαλούμε

όσα

ταξιδιωτικά

γραφεία

επιθυμούν

να

εκδηλώσουν

ενδιαφέρον

και

να

υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους, σχετικά με την μετακίνηση μαθητών και
εκπαιδευτικών του 2ου Γυμνασίου Πρέβεζας, στην Αθήνα.
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 2ο Γυμνάσιο Πρέβεζας από 04-12-2018 μέχρι
την 11-12-2018 και ώρα 12:00.
Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενημερώνουμε να λάβετε υπόψη σας τα
παρακάτω στοιχεία:
α. Προορισμός: Αθήνα
β. Αριθμός μετακινούμενων: 58 μαθητές - 4 συνοδοί καθηγητές
γ. Χρονική διάρκεια μετακίνησης: 15-01-2019 μέχρι 17-01-2019 (Τριήμερη)


Οι μετακινήσεις των μαθητών να γίνονται με λεωφορεία που πληρούν τις προδιαγραφές

ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης σχετικής νομοθεσίας.


Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνονται, οι επίναυλοι καυσίμων, τα διόδια, ο

Φ.Π.Α., η συνολική τιμή της εκδρομής καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή.


Με την προσφορά σας θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση, ότι διαθέτετε

ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής θα έχει ως εξής:
ΤΡΙΤΗ 15-01-2019
8:00 Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου στην Πρέβεζα
10:30-11:00 Στάση
11:00 Αναχώρηση για την Αθήνα
13:00-13:30 Στάση για μεσημεριανό
13:30 Αναχώρηση
13:30-14:30 Άφιξη στην Αθήνα –Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
14:30-17:30Ξεκούρηση στο ξενοδοχείο
17:30 Αναχώρηση για το κέντρο της Αθήνας
17:30-18:30 Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης
19:00-20:00 Επίσκεψη στη Βουλή
20:30-23:30 Φαγητό και διασκέδαση σε ταβέρνα – Επιστροφή στο ξενοδοχείο
ΤΕΤΑΡΤΗ 16-01-2019
9:00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το ίδρυμα Νιάρχος
9:30-11:30 Επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
11:30 Αναχώρηση για το Ιστορικό κέντρο της πόλης
12:00-13:00 Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης
13:00-14:30 Επίσκεψη στο Μουσείο των Ψευδαισθήσεων
14:30-15:30 Μεσημεριανό φαγητό
15:30 Αναχώρηση για το ξενοδοχείο
15:30-18:00 Ξεκούραση
18:00 Αναχώρηση για την παρακολούθηση θεατρικής παράστασης στο θέατρο «Ακροπόλ»
18:30-21:30 Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης
21:30-22:30 Βραδινό φαγητό
23:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο
ΠΕΜΠΤΗ 17-01-2019
9:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο
9:30-11:00 Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης
11:00 Αναχώρηση για το εμπορικό κέντρο
11:30-15:00 Περιήγηση στο εμπορικό κέντρο – Μεσημεριανό φαγητό
15:00 Αναχώρηση για την Πρέβεζα
17:00-17:30 Σύντομη στάση
20:30 Άφιξη στην Πρέβεζα
Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές της μετακίνησης περιλαμβάνονται στον
παρακάτω πινάκα.

1
2

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές /
καθηγητές)
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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2ο Γυμνάσιο Πρέβεζας
15-01-2019: Πρέβεζα - Αθήνα
17-01-2019: Αθήνα - Πρέβεζα
Διάρκεια μετακίνησης: 3 ημέρες
Μαθητές 58
Καθηγητές 04
Τουριστικό λεωφορείο
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(παρακολούθηση εκδηλώσεων,
επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.)
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται
για πολυήμερη εκδρομή)
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ*
ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ.
ΦΠΑ)
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ
(συμπερ. ΦΠΑ)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
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-4- αστέρων με πλήρες πρωινό.
Ιδανική και ασφαλή περιοχή.
Δωμάτια χωρίς μπαλκόνια & με
παράθυρα Ασφαλείας.
Υπηρεσίες Security.
Διαμονή του γκρουπ σε
συγκεντρωμένα δωμάτια όλα μαζί.
Υλοποίηση προγράμματος, όπως
φαίνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
11-12-2018 και ώρα 12:00
11-12-2018 και ώρα 13:20

Το τουριστικό γραφείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία από τον
Διευθυντή του Σχολείου, και όλες οι προσφορές θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων και
στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, το 2 ο Γυμνάσιο 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)

μαθητών

και

εκπαιδευτικών στην Αθήνα.
Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής, λόγω απρόβλεπτων γεγονότων, το σχολείο ή οι
μαθητές δεν υποχρεούνται στην καταβολή αποζημίωσης του επιλεγέντος Ταξιδιωτικού Γραφείου.
Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να αποφασίσει
για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.
Ο Διευθυντής
Παππάς Ιωάννης ΠΕ 03

