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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

   Πρέβεζα    17-3-2015
  Αριθ. Πρωτ: 289

ΠΡΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝ.: 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

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

ΣΧΕΤ.:  Υ.Α.129287/Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ  2769/τ.Β΄/02-12-2011)  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 Μουσικό Σχολείο  σφραγισµένη προσφορά κατά το χρονικό διάστηµα από 17-3-2015 
µέχρι 20-3-2015 και ώρα 10.30΄π.µ. 

Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο ή ταχυδροµικά, αρκεί να 
διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο µέχρι την 20η Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30΄π.µ.

 Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενηµερώνουµε ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα 
παρακάτω στοιχεία: 
α. Προορισµός: Πρέβεζα - Ιωάννινα
β. Αριθµός µετακινούµενων: 40 µαθητές και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί 
γ. Τρόπος µεταφοράς των µαθητών: Οδικώς µε λεωφορείο 
δ. Χρονική διάρκεια µετακίνησης: Τρίτη, 31/3/2015, Από 08.00΄ π.μ. έως 16.30΄μ.μ.

Το πρόγραµµα της εκπαιδευτικής επίσκεψης θα έχει ως εξής: 
Τρίτη 31/3/2015
08.15΄: Αναχώρηση από την Πρέβεζα για Ιωάννινα
10.15΄: Άφιξη στο αρχαίο θέατρο Δωδώνης και περιήγηση.

             11.00΄: Αναχώρηση από το θέατρο . 
11.30 έως 13:00: Άφιξη στο Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων και ξενάγηση. 

                13:00 έως 14:30: φαγητό
                14:30:Αναχώρηση από Ιωάννινα
                16:30: Άφιξη στην Πρέβεζα          
              

.Παρακαλούµε κατά τη σύνταξη της προσφοράς να λάβετε υπόψη σας τα εξής: 
1)  Η  µετακίνηση  των  µαθητών  να  γίνει  µε  λεωφορείο  που  πληρεί  τις  προδιαγραφές 

ασφαλούς µετακίνησης, βάσει της κείµενης σχετικής νοµοθεσίας.
2) Το λεωφορείο να είναι στη διάθεση του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής 

επίσκεψης. 
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3) Στην τελική συνολική τιµή να συµπεριλαµβάνεται, ο Φ.Π.Α. καθώς και η επιβάρυνση 
ανά µαθητή.

4) Με την προσφορά σας θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση, ότι διαθέτετε ειδικό 
σήµα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ. 

Όσοι  ενδιαφέρονται  να  λάβουν  µέρος  µπορούν  να  υποβάλουν  τις  προσφορές  τους, 
σύµφωνα µε τους παρακάτω τρόπους: 

α) προσωπικά ή µε εκπρόσωπο στο ενδιαφερόµενο σχολείο,
β) µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόµενο σχολείο. 
Οι  εκπρόθεσµες  προσφορές  δε  λαµβάνονται  υπόψη  και  επιστρέφονται  χωρίς  να 

αποσφραγισθούν,  έστω  και  αν  η  καθυστέρηση  οφείλεται  σε  οποιαδήποτε  αιτία  του 
ταχυδροµείου , των διανοµέων, των µέσων συγκοινωνίας. 

Η επιλογή του ταξιδιωτικού Γραφείου θα γίνει µε κριτήρια  οικονοµικά και  ποιοτικά 
από επιτροπή, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

Το Γραφείο που θα επιλεγεί θα ενηµερωθεί από την ιστοσελίδα του Σχολείου. 
Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων,  το σχολείο επιφυλάσσεται  να 

αποφασίσει για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες. 

Η Διευθύντρια του Σχολείου 

       Συνεσίου Ελένη 
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