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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/Η ΗΠΕΙΡΟΤ 
 

Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΠΡΕΒΕΖΑ 
 

ΓΕΛ ΘΕΠΡΩΣΙΚΟΤ 

 

Σαχ. Δ/νςθ : 48300 
Σθλ.: 2683031214 
Fax  : 2683031214 
E-mail: mail@lyk-thespr.pre.sch.gr 
 

 

 
 
 

Θεςπρωτικό  09/11/2018 
 

  Αρικ. Πρωτ:  465 /09-11-2018 
 

ΠΡΟ 
ΓΡΑΦΕΙΑ  ΓΕΝΙΚΟΤ  ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΚΟΙΝ.:   
Δ/ΝΗ B/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΠΡΕΒΕΖΑ 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κατάκεςθ οικονομικισ προςφοράσ, για 
πραγματοποίθςθ μετακίνθςθσ (μετάβαςθ και επιςτροφι) μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςτο 
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιηζλοσ».  

 
ΧΕΣ.: Τ.Α.33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Βϋ/06-03-2017) µε κζµα «Εκδρομζσ - Εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ μακθτϊν και μακθτριϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ». 

 

Π Ρ Ο  Κ Α Λ Ο Τ Μ Ε  
 

Σα  Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ με ειδικό ςιμα και άδεια λειτουργίασ από τον ΕΟΣ ςε ιςχφ, να 

κατακζςουν ςτo ΓΕΛ ΘΕΠΡΩΣΙΚΟΤ  ςφραγιςμζνθ προςφορά κατά το χρονικό διάςτθμα   από Παραςκευή 

09-11-2018 τθν Δευτέρα 19-11-2018 και ϊρα 11:00. 

Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν με εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο ι ταχυδρομικά, αρκεί να 

διαςφαλιςτεί ότι κα ζχουν παραλθφκεί από το ςχολείο   μζχρι τθν  Δευτέρα 19-11-2018  και ϊρα 11:00  

 Για τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να λάβετε υπόψθ τα παρακάτω ςτοιχεία: 

α. Προοριςμόσ :     Ακινα, Αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ 

β. Αρικμόσ μετακινοφμενων :   δζκα (10) μακθτζσ  - Δφο (2) ςυνοδοί εκπαιδευτικοί 

γ. Σρόποσ μεταφοράσ των μακθτϊν :  Λεωφορείο                   

δ. Χρονικι διάρκεια μετακίνθςθσ :   2 Μετακινιςεισ  

                                     Πέμπτη  10 Ιανουαρίου 2019 αναχώρηςη  (Θεςπρωτικό – Αθήνα)  

                           Παραςκευή 18 Ιανουαρίου 2019 επιςτροφή ( Αθήνα – Θεςπρωτικό)  
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Σο πρόγραμμα τθσ εκδρομισ κα ζχει ωσ εξισ : 

Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019  

00:00  Αναχϊρθςθ  από το ΓΕΛ Θεςπρωτικοφ με προοριςμό το  Αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ  

05:00   Άφιξθ ςτο Αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ 

Παραςκευή 18 Ιανουαρίου  2019 

 02.00   Αναχϊρθςθ  από το Αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ με προοριςμό το ΓΕΛ Θεςπρωτικοφ 

 07.00  Άφιξθ ςτο Θεςπρωτικό 

Παρακαλοφμε κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ ςασ, επιπλζον να λάβετε υπόψθ ςασ και τα εξισ:  

 Οι μετακινιςεισ των μακθτϊν να γίνονται με λεωφορείο που πλθροί  τισ προδιαγραφζσ αςφαλοφσ 

μετακίνθςθσ των μακθτϊν, βάςει τθσ κείμενθσ ςχετικισ νομοκεςίασ. 

 τθν τελικι ςυνολικι τιμι να ςυμπεριλαμβάνονται τα τζλθ διοδίων, οι επίναυλοι καυςίμων, ο 

Φ.Π.Α. κακϊσ και θ επιβάρυνςθ ανά μακθτι. 

 Με τθν προςφορά ςασ κα πρζπει να κατατεκεί υπεφκυνθ διλωςθ, ότι διακζτετε ειδικό ςιμα και 

άδεια λειτουργίασ από τον ΕΟΣ ςε ιςχφ. 

 Αςφάλεια επαγγελματικισ αςτικισ ευκφνθσ ανά μακθτι (κόςτοσ ανά μακθτι).  
 

 Σο πρακτορείο που κα επιλεγεί κα ενθμερωκεί με τθλεφωνικι επικοινωνία από τον Διευκυντι      
του ςχολείου. ε περίπτωςθ ακζτθςθσ  των ανωτζρω προχποκζςεων, το ςχολείο επιφυλάςςεται να 
αποφαςίςει για τισ περαιτζρω νόμιμεσ ενζργειεσ. 
 

 

         Ο Διευθυντήσ του χολείου     

 

 

                                                                                  ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11    

                                                                                                     

 


