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Π ά ρ γ α,  26-02-2020 
 
Αρ. Πρωτ.: 52 
 
Προς : Γραφεία  Γενικού  
             Τουρισμού 
Κοιν.:  ΔΔΕ Πρέβεζας-Πρέβεζα 

 

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς 
σχετικά με μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών προς και από Αθήνα  
(31-03-2020/02-04-2020)». 
ΣΧΕΤ. : «Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τ.Β΄ /13-02-2020) με θέμα «Εκδρομές- 
Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
εντός και εκτός της χώρας» 
 

 Καλούμε  Γραφεία  Γενικού  Τουρισμού  με  ειδικό  σήμα  και  άδεια  λειτουργίας  
από  τον  ΕΟΤ  σε  ισχύ, αν  ενδιαφέρονται,  να  καταθέσουν  προσφορά  για  την  παρακάτω  
εκπαιδευτική εκδρομή: 
 Το  Γενικό  Λύκειο  Πάργας  προτίθεται  να  πραγματοποιήσει  τριήμερη 
εκπαιδευτική  εκδρομή  μαθητών  του  στην  Αθήνα, στα πλαίσια επίσκεψης στη Βουλή  
των Ελλήνων, από 31 Μαρτίου 2020 έως και 2 Απριλίου 2020  ως  εξής: 
 -Αναχώρηση  από  Πάργα  για   Αθήνα  στις  07:00  της Τρίτης  31/03/2020. 
 -Διανυκτέρευση  στην  Αθήνα στις  31/03/2020 και  01/04/2020. 
 -Αναχώρηση  από  Αθήνα  για  Πάργα την Πέμπτη  02/04/2020 και  ώρα  15:00. 
 -Κατά  την  παραμονή  στην  Αθήνα  τα  Λεωφορεία  θα  είναι  στη  διάθεση του 
Σχολείου  για  επισκέψεις  - περιηγήσεις-χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας  στην 
ευρύτερη περιοχή  των Αθηνών . 
 -Στην  εκδρομή  θα  λάβουν  μέρος  (56)  μαθητές  και (4)  συνοδοί  καθηγητές. 
 - Οι  μετακινήσεις  της  εκδρομής  θα  γίνουν  με  δυο (2)  λεωφορεία. 
 -Επιθυμούμε διαμονή σε Ξενοδοχείο  4 αστέρων (κατά προτίμηση) ή και 3 
αστέρων  με  προσφορά πρωινού. 
 - Οι  προσφερόμενες  προς  τους  εκδρομείς  μαθητές  και  καθηγητές  υπηρεσίες  
του  Ξενοδοχείου (τύπος  δωματίων-καθαριότητα-πρωινό  κλπ ) θα  είναι  ανάλογες προς  
αυτές  που  προσφέρει  το  Ξενοδοχείο   προς στους  λοιπούς  ενήλικες  πελάτες  του. 
  - Θα  υπάρχει  Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή καθώς  και πρόσθετη ασφάλιση, 
που θα  καλύπτει  τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας  για  μαθητές –
συνοδούς  καθηγητές. 
 -  Οι μετακινήσεις των μαθητών θα γίνονται με λεωφορεία που πληρούν τις  
προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης σχετικής  
νομοθεσίας. 
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 - Τα  λεωφορεία  θα  μετακινηθούν  μέσω  της  Γέφυρας  Αντιρρίου – Ρίου. 
 Εφόσον  υπάρχει  σχετικό  ενδιαφέρον  εκ  μέρους  σας  για  την  εκδρομή,  
παρακαλούμε να  έχουμε   μέχρι  την  Τετάρτη, 04-03-2020, στις 11:00 σε  σφραγισμένο  
φάκελο  την  προσφορά  σας  όπου  θα  αναγράφεται  η  συνολική  τιμή  του  πακέτου  της  
εκδρομής , η αναγωγή του  παραπάνω  ποσού  ανά μαθητή και θα  δηλώνεται  επακριβώς  
τι θα περιλαμβάνει (Ονόματα  Ξενοδοχείων, Κατηγορία Ξενοδοχείων , Ασφάλειες  και κάθε 
πρόσθετη παροχή ).[Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνονται οι σχετικοί  φόροι 
(και ο φόρος διαμονής), τα διόδια  και  ο  ΦΠΑ]. 
 Στον  ίδιο  φάκελο  θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση, ότι διαθέτετε ειδικό 
σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ. 
 Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή 
ταχυδρομικά,  αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το Σχολείο  μέχρι τις 
04-03-2020 και ώρα  11:00. 

Οι εκπρόθεσμές προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του 
ταχυδρομείου, των διανομέων ή των μέσων συγκοινωνίας.  

Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  γίνει  στις  04-03-2020  και  ώρα 11:15  
στο  Γραφείο  του  Γενικού  Λυκείου  Πάργας. Η επιλογή του πρακτορείου θα γίνει με 
κριτήρια οικονομικά και ποιοτικά. 
 Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία από την 
Διευθύντρια του Σχολείου. 
 Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται  
να   αποφασίσει  για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες. 

 
 

Η  Διευθύντρια 
 
 

Αγγελική Γκίκα 
 


