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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
 

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

Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΠΡΕΒΕΖΑ 
 

ΓΕΛ ΘΕΠΡΩΣΙΚΟΤ 

 

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

 

Θεςπρωτικό  13-11-2019 
 

  Αρικ. Ρρωτ: 433 
 
 
 

ΠΡΟ 
ΓΡΑΦΕΙΑ  ΓΕΝΙΚΟΤ  ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

 

ΚΟΙΝ.:   
Δ/ΝΣΗ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΡΕΒΕΖΑΣ 
 

 

 

 
ΘΕΜΑ: «Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κατάκεςθ οικονοµικισ προςφοράσ ςχετικά µε 

µετάβαςθ και επιςτροφι µακθτϊν και εκπαιδευτικϊν από Θεςπρωτικό προσ Αθήνα και αντίςτροφα».  
 

ΧΕΣ.: Υ.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  
 

Γραφεία Γενικοφ Τουριςµοφ µε ειδικό ςιµα και άδεια λειτουργίασ από τον ΕΟΤ ςε ιςχφ, να 

κατακζςουν ςτo ΓΕΛ Θεςπρωτικοφ ςφραγιςµζνθ προςφορά κατά το χρονικό διάςτθµα από 13-11-2019 

µζχρι 18-11-2019 και ϊρα 12:00 

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

διαςφαλιςτεί ότι κα ζχουν παραλθφκεί από το ςχολείο µζχρι τθν Δευτζρα, 18-11-2019 και ϊρα 12:00 

 Για τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ αυτισ ςασ ενθµερϊνουµε ότι κα πρζπει να περιλαµβάνονται τα 

παρακάτω ςτοιχεία:  

1. Διαδρομι: Θεςπρωτικό - Αθήνα – Θεςπρωτικό 

2. Αρικµόσ µετακινοφµενων: 18 µαθητζσ και 2 ςυνοδοί εκπαιδευτικοί  

3. Τρόποσ µεταφοράσ των µακθτϊν: Οδικϊσ με λεωφορείο 

4. Χρονικι διάρκεια µετακίνθςθσ: 05 θµζρεσ από 10-12-2019 ζωσ 14-12-2019 

 

5. Πρόγραμμα 5ήμερησ Εκδρομήσ ςτην Αθήνα 

ϊρεσ ΤΙΤΗ ΤΕΤΑΤΗ ΡΕΜΡΤΗ ΡΑΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 

08:30 Αναχϊρθςθ     

09:00  Νομιςματοκοπείο Βυηαντινό 

Μουςείο 

Κδρυμα Σταφροσ 

Νιάρχοσ  

Ακρόπολθ 

12:00 Στάςθ  Εκνικόσ Κιποσ Μουςείο 

Ψευδαιςκθςιϊν 

Εκνικι 

Βιβλιοκικθ 
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13:00 άφιξθ   Ππερα  

14:30 φαγθτό The Mall ATHENS Φαγθτό Φαγθτο Αναχϊρθςθ  

17:00 Βόλτα Ερμοφ  Ξεκοφραςθ 

ξενοδοχείο 

Ξεκουραςθ  

20:00     Λφκειο Θεσ/ικό 

21:00 Φαγθτό Ρλάκα Κινθματογράφοσ Θζατρο Φαγθτό -κζντρο  

      

Παρακαλοφµε κατά τη ςφνταξη τησ προςφοράσ να λάβετε υπόψη ςασ τα εξήσ:  

1) Η µετακίνθςθ των µακθτϊν να γίνει µε λεωφορείο που πλθροί τισ προδιαγραφζσ αςφαλοφσ 

µετακίνθςθσ, βάςει τθσ κείµενθσ ςχετικισ νοµοκεςίασ. 

2) Το λεωφορείο να είναι ςτθ διάκεςθ του ςχολείου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδροµισ.  

3) Να αναφζρεται ςτθν προςφορά το όνομα του ξενοδοχείου, θ κατθγορία και θ ακριβισ 

τοποκεςία ( κατά προτίμηςη 3* ή 4*, μαηί με πρωινό). 

4) Τα δωμάτια του ξενοδοχείου για τουσ μακθτζσ να είναι δίκλινα ι τρίκλινα και για τουσ 

ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ μονόκλινα. 

5) Στθν τελικι ςυνολικι τιµι να ςυμπεριλαμβάνονται, ο Φ.Ρ.Α., θ επιβάρυνςη ανά µαθητή, 

αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ του διοργανωτι ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και πρόςκετθ 

αςφάλιςθ για τθν πλθρωμι των εξόδων ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ μακθτϊν ι 

ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν. 

6) Με τθν προςφορά ςασ κα πρζπει να κατατεκεί υπεφκυνθ διλωςθ, ότι διακζτετε ειδικό     

ςήµα και άδεια λειτουργίασ από τον ΕΟΣ ςε ιςχφ.  

Πςοι ενδιαφζρονται να λάβουν µζροσ µποροφν να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ, ςφµφωνα 

µε τουσ παρακάτω τρόπουσ:  

α) προςωπικά ι µε εκπρόςωπο ςτο ενδιαφερόµενο ςχολείο, 

β) µε ςυςτθµζνθ ταχυδροµικι επιςτολι που κα απευκφνεται ςτο ενδιαφερόµενο ςχολείο.  

Οι εκπρόκεςµεσ προςφορζσ δε λαµβάνονται υπόψθ και επιςτρζφονται χωρίσ να 

αποςφραγιςκοφν, ζςτω και αν θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε οποιαδιποτε αιτία του ταχυδροµείου, 

των διανοµζων, των µζςων ςυγκοινωνίασ.  

Η επιλογι του Ταξιδιωτικοφ Γραφείου κα γίνει µε κριτιρια οικονοµικά και ποιοτικά από 

επιτροπι, που κα ςυςτακεί για το ςκοπό αυτό. (Αξιολόγθςθ των προςφορϊν: Ημζρα Δευτζρα 18-

11-2019 και ϊρα 12:00μ.μ.) 

Το Γραφείο που κα επιλεγεί κα ενθµερωκεί µε τθλεφωνικι επικοινωνία από τον Διευκυντι του 

Σχολείου αμζςωσ μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν 

Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ των ανωτζρω προχποκζςεων, το ςχολείο επιφυλάςςεται να 

αποφαςίςει για τισ περαιτζρω νόµιµεσ ενζργειεσ.               

                                                                                    O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
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 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 


