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ΠΡΟΣ: 

Γραφεία Γενικού Τουρισμού 
          
     
                                       

          

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με  

μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών του 1ου ΓΕΛ Πρέβεζας    προς και από την 

Αλεξανδρούπολη»      

 

ΣΧΕΤ: Αρ. πρωτ. 129287 /Γ2/ 10-11-2011 Υ.Α.  (ΦΕΚ 2769/ τ.Β’/ 02-12-2012) με θέμα  

«Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

εντός και εκτός της Χώρας» 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε  

Γραφεία Γενικού Τουρισμού με Ειδικό Σήμα και Άδεια Λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να 

καταθέσουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας σφραγισμένη προσφορά κατά το 

χρονικό διάστημα από 15-04-2015 έως 18-04-2015και ώρα 10:00π.μ. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, 

αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία μας μέχρι την 18-04-2015 και ώρα 

10:00 π.μ. 

 
Για την σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενημερώνουμε, ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

τα παρακάτω στοιχεία:  

α. Προορισμός: Αλεξανδρούπολη . 

β. Αριθμός Μετακινούμενων: 11μαθητές, 2 συνοδοί από το 1οΓΕΛ Πρέβεζας .  

   γ. Τρόπος Μεταφοράς των Μαθητών: Λεωφορείο 
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   δ. Χρονική Διάρκεια Ημέρα Μετακίνησης προς Αλεξανδρούπολη: Τρίτη 21 Απριλίου. 

   ε .επιστροφή αναχώρηση από Αλεξανδρούπολη¨:22 Απριλίου ή 24 Απριλίου εφόσον η ομάδα 
προκριθεί στους τελικούς. 
   

 

Παρακαλούμε κατά την σύνταξη της προσφοράς να λάβετε επιπλέον υπόψη σας και τα εξής: 

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

ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης σχετικής νομοθεσίας. 

 Με την προσφορά σας θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση, ότι διαθέτετε Ειδικό Σήμα 

και Άδεια Λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ.   

 
Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία από τον 

Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης . 

Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω  προϋποθέσεων, η Δ.Δ.Ε. Πρέβεζας επιφυλάσσεται να 

αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.  

 Αναγκαία προϋπόθεση: 
 Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.2/62978/0022/19-12-2005(ΦΕΚ /1870 τ.Β΄/30-12-2005)Κ.Υ.Α. 
«Δαπάνες σχολικών αγώνων» η προσφορά που καλύπτει το συνολικό κόστος δαπάνης για τη 
μεταφορά να είναι μικρότερο από αυτό που απαιτείται με τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα. 
 
 

 
                      Ο Διευθυντής  Δ.Δ.Ε. 
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