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                 Πρέβεζα, 30/3/2015
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ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση 
και επιστροφή μαθητών της Β  ́Τάξης και εκπαιδευτικών προς και από Ναύπλιο – Μυκήνες- Επίδαυρο

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 στο 3ο Γυμνάσιο Πρέβεζας σφραγισμένη προσφορά από την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  3-4-
2015 μέχρι την ΤΡΙΤΗ 7-4-2014 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  ΤΡΙΤΗ 7-4-2014 και 
ώρα 12:00.

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

α.  Προορισμός: Ναύπλιο- Μυκήνες- Επίδαυρος
β.  Αριθμός  μετακινούμενων:  εβδομήντα  επτά  (77)  μαθητές–  πέντε  (5)  συνοδοί 

καθηγητές.
γ.  Τρόπος μεταφοράς των μαθητών: Λεωφορεία. 

Το πρόγραμμα της εκδρομής θα έχει ως εξής:

Τετάρτη
22-4-2014

07:30 Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου.
10:00 Στάση στο Αντίρριο
13:00 Άφιξη στο Ναύπλιο και Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο , Φαγητό , Ξεκούραση
17:00  Περιήγηση στο φρούριο Παλαμηδίου
18:30 Περιήγηση στα αξιοθέατα τη πόλης του Ναυπλίου
21:00  Δείπνο -  Ξενοδοχείο

Πέμπτη
23-4-2014

08:00 Πρωινό – Αναχώρηση από ξενοδοχείο
08:30 Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών 
Ξενάγηση και Περιήγηση στο χώρο και στο μουσείο
11:00. Αναχώρηση από Μυκήνες
12:00 .Άφιξη στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου - Περιήγηση 
στο χώρο και στο μουσείο
14:30 Αναχώρηση για Πρέβεζα



15:30 Στάση στον Ισθμό της Κορίνθου
20:30 Άφιξη στην Πρέβεζα

Παρακαλούμε κατά τη σύνταξη της προσφοράς επιπλέον να λάβετε 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.
 Στην  τελική  συνολική  τιμή  να  συμπεριλαμβάνονται  τα  τέλη  διοδίων,  οι 
επίναυλοι καυσίμων, ο Φ.Π.Α. καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή.
 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 του Σχολείου.

Σε  περίπτωση  αθέτησης   των  ανωτέρω  προϋποθέσεων,  το  σχολείο  επιφυλάσσεται  να 
αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Ο Διευθυντής

Μπουζούκης  Φώτης


