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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
 

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

Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΠΡΕΒΕΖΑ 
 

ΓΕΛ ΘΕΠΡΩΣΙΚΟΤ 

 

Σαχ. Δ/νςη : 48300 
Σηλ.: 2683031214 
Fax  : 2683031214 
E-mail: mail@lyk-thespr.pre.sch.gr 

 

Θεςπρωτικό  30/09/2015 
 

  Αριθ. Πρωτ:  351/30-09-15 
 
 
 

ΠΡΟ 
ΓΡΑΦΕΙΑ  ΓΕΝΙΚΟΤ  ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

 

ΚΟΙΝ.:   
Δ/ΝΗ B/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΠΡΕΒΕΖΑ 
 

 

 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για κατάθεςη οικονοµικήσ προςφοράσ ςχετικά µε 

µετάβαςη και επιςτροφή µαθητϊν και εκπαιδευτικϊν από Θεςπρωτικό προσ Αθήνα και αντίςτροφα».  
 

ΧΕΣ.: Τ.Α.129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Βϋ/02-12-2011) µε θζµα «Εκδροµζσ/Μετακινήςεισ 
µαθητϊν Δηµοςίων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάθµιασ Εκπαίδευςησ εντόσ και εκτόσ τησ χϊρασ». 

 

Π Ρ Ο  Κ Α Λ Ο Τ Μ Ε  
 

Γραφεία Γενικοφ Σουριςµοφ µε ειδικό ςήµα και άδεια λειτουργίασ από τον ΕΟΣ ςε ιςχφ, να 

καταθζςουν ςτo ΓΕΛ Θεςπρωτικοφ ςφραγιςµζνη προςφορά κατά το χρονικό διάςτηµα από 01/10/2015 

µζχρι 06/10/2015 και ϊρα 12:00 

Οι προςφορζσ µποροφν να υποβληθοφν µε εξουςιοδοτηµζνο εκπρόςωπο ή ταχυδροµικά, αρκεί να 

διαςφαλιςτεί ότι θα ζχουν παραληφθεί από το ςχολείο µζχρι την Σρίτη, 06/10/2015 και ϊρα 12:00 

 Για τη ςφνταξη τησ προςφοράσ αυτήσ ςασ ενηµερϊνουµε ότι θα πρζπει να περιλαµβάνονται τα 

παρακάτω ςτοιχεία:  

 

1. Διαδρομή: Θεςπρωτικό - Αθήνα – Θεςπρωτικό 

2. Αριθµόσ µετακινοφµενων: 40 µαθητζσ και 3 ςυνοδοί εκπαιδευτικοί  

3. Σρόποσ µεταφοράσ των µαθητϊν: Οδικϊσ με λεωφορείο 

4. Χρονική διάρκεια µετακίνηςησ: 02 ηµζρεσ από 02/11/2015 ζωσ 03/11/2015 

 
Σο πρόγραμμα τθσ εκδρομισ ζχει ωσ εξισ: 

Δευτζρα 02/11/2015 

08:00 Αναχϊρθςθ από Θεςπρωτικό. 

11:00 τάςθ για ξεκοφραςθ 

14:00 Άφιξθ ςτο ξενοδοχείο – φαγθτό – ξεκοφραςθ  

16:30 Επίςκεψθ ςτθ Βουλι 
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20:30  Επίςκεψθ ςτο Εκνικό Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν – νυχτερινι παρατιρθςθ 

22:00 Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο – δείπνο – διανυκτζρευςθ  

 

 Σρίτθ 03/11/2015 

08:00  Πρωϊνό 

09:00 Επίςκεψθ ςτον Ιερό Βράχο τθσ Ακρόπολθσ 

11:30 Παρακολοφκθςθ διαδραςτικοφ προγράμματοσ και ξενάγθςθ ςτο μουςείο τθσ Ακρόπολθσ 

14:00 Φαγθτό 

16:00 Αναχϊρθςθ για Θεςπρωτικό 

18:30 τάςθ για ξεκοφραςθ 

22:00 Άφιξθ ςτο Θεςπρωτικό 

Παρακαλοφµε κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ να λάβετε υπόψθ ςασ τα εξισ:  

1) Η µετακίνηςη των µαθητϊν να γίνει µε λεωφορείο που πληροί τισ προδιαγραφζσ αςφαλοφσ 

µετακίνηςησ, βάςει τησ κείµενησ ςχετικήσ νοµοθεςίασ. 

2) Σο λεωφορείο να είναι ςτη διάθεςη του ςχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια τησ εκδροµήσ.  

3) Να αναφζρεται ςτην προςφορά το όνομα του ξενοδοχείου, η κατηγορία και η ακριβήσ 

τοποθεςία ( κατά προτίμθςθ 3* ι 4*, ςτθν περιοχι τθσ Πλάκασ προκειμζνου να 

μετακινθκοφμε πεηοί ςτο Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν ςτο Θθςείο, ςτο βράχο τθσ Ακρόπολθσ και 

ςτο μουςείο τθσ Ακρόπολθσ). 

4) Σα δωμάτια του ξενοδοχείου για τουσ μαθητζσ να είναι δίκλινα ή τρίκλινα και για τουσ 

ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ μονόκλινα. 

5) την τελική ςυνολική τιµή να ςυμπεριλαμβάνονται, ο Φ.Π.Α., η επιβάρυνςθ ανά µακθτι, 

αςφάλεια αςτικήσ ευθφνησ του διοργανωτή ςφμφωνα με την κείμενη νομοθεςία και πρόςθετη 

αςφάλιςη για την πληρωμή των εξόδων ςε περίπτωςη ατυχήματοσ ή αςθζνειασ μαθητϊν ή 

ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν. 

6) Με την προςφορά ςασ θα πρζπει να κατατεθεί υπεφθυνη δήλωςη, ότι διαθζτετε ειδικό     

ςιµα και άδεια λειτουργίασ από τον ΕΟΣ ςε ιςχφ.  

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

µε τουσ παρακάτω τρόπουσ:  

α) προςωπικά ή µε εκπρόςωπο ςτο ενδιαφερόµενο ςχολείο, 

β) µε ςυςτηµζνη ταχυδροµική επιςτολή που θα απευθφνεται ςτο ενδιαφερόµενο ςχολείο.  

Οι εκπρόθεςµεσ προςφορζσ δε λαµβάνονται υπόψη και επιςτρζφονται χωρίσ να 

αποςφραγιςθοφν, ζςτω και αν η καθυςτζρηςη οφείλεται ςε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδροµείου, 

των διανοµζων, των µζςων ςυγκοινωνίασ.  

Η επιλογή του Σαξιδιωτικοφ Γραφείου θα γίνει µε κριτήρια οικονοµικά και ποιοτικά από 

επιτροπή, που θα ςυςταθεί για το ςκοπό αυτό. (Αξιολόγηςη των προςφορϊν: 06/10/2015 και 12:00) 
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Σο Γραφείο που θα επιλεγεί θα ενηµερωθεί µε τηλεφωνική επικοινωνία από τον Διευθυντή του 

χολείου αμζςωσ μετά την αξιολόγηςη των προςφορϊν 

ε περίπτωςη αθζτηςησ των ανωτζρω προχποθζςεων, το ςχολείο επιφυλάςςεται να 

αποφαςίςει για τισ περαιτζρω νόµιµεσ ενζργειεσ.  

 

         Ο Διευκυντισ του χολείου  

 

       ταυρόπουλοσ Βαςίλθσ 


