
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ταχ. Δ/νση: ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ 
ΠΡΕΒΕΖΑ Τ.Κ 48100
Πληροφορίες: Μπουζούκης Φώτης
Τηλέφωνο: 2682024777
Fax:           2682024114
e mail : mail@3gym-prevez.pre.sch.gr

       

                Πρέβεζα,  16/12/ 2014

              Αριθ. Πρωτ. : 531

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση και επιστροφή 
μαθητών και εκπαιδευτικών προς και από Αθήνα.

ΣΧΕΤ. : «Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄ /02-12-2012) με θέμα «Εκδρομές- Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και 
Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν 
στo 3ο Γυμνάσιο Πρέβεζας σφραγισμένη προσφορά από την Τρίτη 16-12-2014 μέχρι την Δευτέρα 22-12-
2014 και ώρα 13:00 μ.μ. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί  να 
διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την Δευτέρα 22-12-2014 και  ώρα 13:00 μ.μ. 
οπότε και θα γίνει η αξιολόγησή τους.

Για  τη  σύνταξη  της  προσφοράς  αυτής  σας  ενημερώνουμε,  ότι  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  τα 
παρακάτω στοιχεία:

α. Προορισμός: Αθήνα
β. Αριθμός μετακινούμενων: Σαράντα οχτώ (48) μαθητές – τρεις (3) συνοδοί καθηγητές.
γ. Τρόπος μεταφοράς των μαθητών: Οδικώς. 

Το πρόγραμμα της εκδρομής θα έχει ως εξής:

Πέμπτη 22/01/2015

07:30 Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου. Στάση ενδιάμεση στην Εθνική 
οδό.
14:30 Άφιξη στην Αθήνα. Πλανητάριο
16:30  Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση 
20:30 Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης στο Εθνικό θέατρο- Φαγητό- 
Επιστροφή στο Ξενοδοχείο 

Παρασκευή 23/01/2015

7:30 Αφύπνιση - Πρωινό στο ξενοδοχείο
9:00  Επίσκεψη και ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης – Περιήγηση 
στον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης
14:30 Βουλή των Ελλήνων
16:30 Επιστροφή στο ξενοδοχείο –Ξεκούραση
21:30 Έξοδος για φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο

Σάββατο 24/01/2015 

08:00 Αφύπνιση - Πρωινό στο ξενοδοχείο 
09:30 Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο και επίσκεψη στο Παναθηναϊκό 
Στάδιο
11:30Επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο MALL – Φαγητό
14:30 Αναχώρηση για Πρέβεζα
20:30 Άφιξη στην Πρέβεζα.

Παρακαλούμε κατά τη σύνταξη της προσφοράς επιπλέον να λάβετε υπόψη σας και τα εξής:
-Το λεωφορείο να είναι στη διάθεσή μας για την πραγματοποίηση των μετακινήσεων μας.
-Οι μετακινήσεις των μαθητών να γίνονται με λεωφορεία που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς
μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης σχετικής νομοθεσίας.
-Να αναφέρεται οπωσδήποτε στην προσφορά σας το όνομα του ξενοδοχείου κατηγορίας Α΄ και 4
αστέρων, η ακριβής τοποθεσία αυτού, καθώς και η ευκολία πρόσβασης στο μετρό.
-Τα δωμάτια των μαθητών να είναι δίκλινα ή τρίκλινα και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.



-Η φιλοξενία στο ξενοδοχείο να περιλαμβάνει υποχρεωτικά πρωινό.
- Στην τελική  συνολική τιμή συμπεριλαμβάνονται οι επίναυλοι καυσίμων, τα διόδια και ο ΦΠΑ, καθώς και η 
επιβάρυνση  ανά  μαθητή.
-Επιπρόσθετα να υπάρχει πρόσθετη ασφάλιση που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθενείας.
-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 ∆ιευθυντή του
Σχολείου.
Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να αποφασίσει για
τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.
Προσφορές εκπρόθεσμες πέραν της προβλεπόμενης καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα γίνονται
δεκτές όπως επίσης και προσφορές που θα γίνονται με Fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής , λόγω απρόβλεπτων γεγονότων, το Σχολείο ή οι
μαθητές δεν υποχρεούνται στην καταβολή αποζημίωσης του επιλεγέντος Ταξιδιωτικού Γραφείου.

Ο Διευθυντής

Μπουζούκης  Φώτης


