
[1] 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς    
σχετικά με τη μετάβαση μαθητών και εκπαιδευτικών προς και από Μυκήνες-Ναύπλιο». 

ΣΧΕΤ.: «Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-20 (ΦΕΚ 456/τ.Β’/13-02-2020) με θέμα «Εκδρομές-
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και 
Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.» 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 Τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον 

ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ σφραγισμένη προσφορά, 

κατά το χρονικό διάστημα από Τρίτη 25/02/2020 μέχρι την Τρίτη 03/03/2020 και ώρα 

12:00. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή 

ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί, ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι 

την Τρίτη 03/03/2020 και ώρα 12:00. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται 

υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση 

οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανοµέων, των µέσων 

συγκοινωνίας. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1. Τόπος μετακίνησης: Μυκήνες-Ναύπλιο 

2. Ημερομηνία αναχώρησης: 19/03/2020 

3. Ημερομηνία επιστροφής: 20/03/2020 

4. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 35 

5. Αριθμός συνοδών καθηγητών: 4 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Ταχ. Δ/νση : Αρκαδίου 2 
Τηλ.: 2682022554 
Πληροφορίες: Καινουργιώτη-ΤσόλκαΚων/λα 
E-mail: mail@1gym-prevez.pre.sch.gr 

 
 
 

                       Πρέβεζα, 24/02/2020              
                               Αριθ. Πρωτ:28 
 
 
 
ΠΡ         ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
 

ΚΟΙ             ΚΟΙΝ.:  Δ/ΝΣΗ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
                   ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
 
κΟΙ,  
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6. Μεταφορά μαθητών με μέσο μετακίνησης: Λεωφορείο 

Πρόγραμμα Εκδρομής σε Μυκήνες – Ναύπλιο 

Πέμπτη 19/3/2020 

7:30  Αναχώρηση από Πρέβεζα 

10:30   Στάση για ξεκούραση 

13:30  Άφιξη σε Αρχαιολογικό Χώρο Μυκηνών 

16: 30  Άφιξη στο Ναύπλιο – Επίσκεψη στο Παλαμήδι 

18: 00  Ξεκούραση στο ξενοδοχείο 

20:00  Φαγητό 

22:00  Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

Παρασκευή 20/3/2020 

8:00  Πρωινό στο ξενοδοχείο 

9:00  Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου 

11:00  Περιήγηση στην παλιά πόλη του Ναυπλίου – Πλατεία 

                      Συντάγματος – Πύλη της Ξηράς 

14:00  Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο της Επιδαύρου 

16:00  Στάση για φαγητό 

17:00  Αναχώρηση για Πρέβεζα 

19:30  Στάση για Ξεκούραση 

22:00  Επιστροφή στην Πρέβεζα 

 

Κατά τη σύνταξη της προσφοράς επιπλέον να λάβετε υπόψη σας και τα εξής:  

 Η διαμονή των μαθητών και συνοδών καθηγητών θα γίνει σε Ξενοδοχεία  

4 αστέρων, κατά προτίμηση πλησίον του κέντρου της πόλης, σε δίκλινα και 

τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές. Οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες στους μαθητές και καθηγητές θα είναι ανάλογες 

με τους άλλους ενήλικες πελάτες.  

 Οι μετακινήσεις  προς και από τους χώρους περιήγησης και ψυχαγωγίας θα 

γίνονται με το λεωφορείο του Τουριστικού Γραφείου.  

 Θα υπάρχει Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης του τουριστικού 

γραφείου, καθώς και πρόσθετη ασφάλιση που θα καλύπτει τα έξοδα σε 

περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για μαθητές και συνοδούς  
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 Οι μετακινήσεις θα γίνονται με λεωφορείο που θα πληροί τις προδιαγραφές 

ασφαλούς μετακίνησης και στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί να υπάρχει και 

2ος οδηγός, αν ο 1ος υπερβεί το προβλεπόμενο ωράριο βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας.  

 Στον ίδιο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση 

ότι διαθέτει ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ. σε ισχύ. 

 Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α., η συνολική τιμή 

της εκδρομής καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή.  

 Η φιλοξενία στο ξενοδοχείο να περιλαμβάνει υποχρεωτικά πρωινό  

 Η εξόφληση θα γίνει μετά το τέλος της εκδρομής . 

Η επιλογή του Ταξιδιωτικού Γραφείου θα γίνει µε κριτήρια οικονοµικά και ποιοτικά 

από επιτροπή, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Το Γραφείο που θα επιλεγεί θα 

ενημερωθεί τηλεφωνικά αμέσως μετά την αξιολόγηση των προσφορών. 

Κριτήρια για την επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου είναι η ασφάλεια των μαθητών 

μας, η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, η πληρότητα της προσφοράς σε 

συνδυασμό με την τιμή. Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την 

αρτιότερη και ασφαλέστερη οργάνωση της εκδρομής και όχι υποχρεωτικά και μόνο 

τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.  

Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να 

αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 

 
 

 

                                                                       Η Διευθύντρια του Σχολείου  

 

Καινουργιώτη-ΤσόλκαΚωνσταντούλα 


