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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Π. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΠΡΟΣ: Γραφεία Γενικού Τουρισμού 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ: Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
FAX 
Ε-mail 

: Μανοπούλου 12 
: 48100 Πρέβεζα 
: Παππάς Μιχαήλ 
: 2682027570 
: 2682028148 
: mail@6dim-prevez.pre.sch.gr 

 

 
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής 

προσφοράς σχετικά με την εκδρομή στη Βουλή των Ελλήνων 03-04/04/17 
Σχετ.: Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011,  
           Απόφαση Συλλόγου Εκπ/κών Αρ.: 16/27-01-2017 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 
Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον 

ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας σφραγισμένη προ-
σφορά έως την Παρασκευή 03/02/2017 και ώρα 11:00. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή 
ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο  μέ-
χρι την  Παρασκευή 03/02/2017 και ώρα 11:00. 

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

α. Προορισμός: Αθήνα 
β. Αριθμός μετακινουμένων: τριάντα τέσσερις (34) μαθητές – Πέντε (5) συ-

νοδοί εκπ/κοί 
γ. Τρόπος μεταφοράς: Ένα (1) Λεωφορείο  
δ. Διανυκτέρευση και πρωινό (μαθητών – συνοδών)  
 
Το Πρόγραμμα της διδακτικής επίσκεψης θα έχει ως εξής: 
 

Δευτέρα 
03/04/2017 

07:00 Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου 
14:00 Μουσείο Ακρόπολης – Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης 
18:00  Ξενοδοχείο-φαγητό στο κέντρο 

Τρίτη 
04/04/2017 

10:00 Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων-Παναθηναϊκό Στάδιο 
13:30 Πλανητάριο 
14:30  Αναχώρηση και επιστροφή 
21:00  Άφιξη στο χώρο του σχολείου 

 
 
Παρακαλούμε κατά τη σύνταξη της προσφοράς επιπλέον να λάβετε υπόψη 

σας τα εξής: 

 Οι μετακινήσεις των μαθητών θα γίνονται με λεωφορείο που πληρεί τις προδια-



γραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης σχετικής νο-
μοθεσίας. 

 Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του σχολείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρο-
μής, για την παρακολούθηση των προγραμματισμένων εκδηλώσεων. 

 Στην τελική τιμή θα συμπεριλαμβάνονται τα τέλη διοδίων, οι επίναυλοι καυσί-
μων, ξενοδοχείο 4*ή εναλλακτικά 3*κεντρικό,  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, καθώς και ασφάλεια 
αστικής ευθύνης. 

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία 
από το Διευθυντή του Σχολείου. 

Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυ-
λάσσεται να αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.Τα δωμάτια του ξενοδοχείου να είναι στον ίδιο όροφο (μονόκλινα, δίκλινα και 

τρίκλινα). 

2.Λίγες μέρες πριν την αναχώρηση πρέπει να έχουμε τους αριθμούς των δωματί-

ων του ξενοδοχείου, ώστε να γίνει η κατανομή των μαθητών. 

                                                                                                     Ο  Δ/ντης 

 

 

                                                                                                Παππάς  Μιχαήλ 

 


