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ΠΡΟΣ: Γραφεία Γενικού Τουρισμού 

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

:  ΛΕΙΡΗΝΗΣ 74 
:  48100 Πρέβεζα 
:  ΜΙΧΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ 
: 2682022455 
: 2682021563 
: mail@2dim-prevez.pre.sch.gr     
   
   

 

 
ΘΕΜΑ:       Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής  
                   προσφοράς σχετικά με την εκδρομή στη Βουλή των Ελλήνων 

 

 
 

ΣΧΕΤ.: 1.   Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (Β΄ 2769) 
            2.    Η με αριθ.24 /16-1-2018 Απόφαση του Συλλόγου Εκπ/κών 2ου             
                   Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας 

 
        

 
Π  Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 

Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε 
ισχύ, να καταθέσουν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας (Λ.Ειρήνης 74 – 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ) 
σφραγισμένη προσφορά έως την Τρίτη  23 – 1 – 2018 και ώρα 11:00. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυ-
δρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την Τρίτη  
23 – 1 – 2018.  

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενημερώνουμε, ότι θα πρέπει να περιλαμ-
βάνονται τα παρακάτω στοιχεία: 
             α. Προορισμός: Αθήνα 

β. Αριθμός μετακινουμένων: Είκοσι (27) μαθητές –Πέντε (5) συνοδοί εκπαιδευτικοί 
γ. Τρόπος μεταφοράς: Ένα (1) λεωφορείο 35 θέσεων ή( 1) λεωφορείο 50 θέσεων 
δ. Στην εκδρομή συμμετέχει και το σχολείο Μύτικα, που  ο αριθμός των μαθητών του 

έχει συμπεριληφθεί στον αριθμό του σχολείου μας. 
Το πρόγραμμα της διδακτικής επίσκεψης θα έχει ως εξής: 
 

Τετάρτη 9/5/2018 

6:45  Αναχώρηση από την πλατεία Ανδρούτσου(πάρκιγκ) 
13:00  Μουσείο Ακρόπολης 
17:000 Βουλή των Ελλήνων 
19:00   Ξενοδοχείο 
21.00  Φαγητό Ταβέρνα Καραγκιόζης- Περιστέρι 

Πέμπτη10/5/2018 
09:30  Ιερός Βράχος Ακρόπολης 
12:30  Πλανητάριο 



14:30  Αναχώρηση για Πρέβεζα 
21:00  Άφιξη στο χώρο αναχώρησης 

 
Παρακαλούμε κατά τη σύνταξη της προσφοράς επιπλέον να λάβετε υπόψη σας τα 

εξής: 

 Οι μετακινήσεις των μαθητών θα γίνονται με λεωφορείο που πληροί τις προδιαγραφές 
ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης σχετικής νομοθεσίας. 

 Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση των σχολείων σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής, για την πα-
ρακολούθηση των προγραμματισμένων εκδηλώσεων. 

 Στη συνολική τελική τιμή θα συμπεριλαμβάνονται και: 
 τα τέλη διοδίων, 
  οι επίναυλοι καυσίμων,  
 ξενοδοχείο 4* , κεντρικό, (δωμάτια: μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα)  
 Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής και Επαγγελματικής Ευθύνης, 
  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 Γραφείο Τουρισμού που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία 
από τους Διευθυντές των Σχολείων. 

Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, τα σχολεία επιφυλάσσονται 
να αποφασίσουν για τις περαιτέρω ενέργειες. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Τα δωμάτια στο ξενοδοχείο να μην έχουν μπαλκόνια. 
2. Δέκα μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, ο μειοδότης είναι υποχρεωμέ-

νος να φέρει ΓΡΑΠΤΗ επιβεβαίωση του ξενοδοχείου ότι διαθέτει τον απαιτούμενο 
αριθμό δωματίων (μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα) στον ίδιο όροφο τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία για τη διαμονή των μαθητών και των συνοδών των σχολείου μας. Δύο 
ημέρες πριν την αναχώρηση πρέπει να έχουμε τους αριθμούς των δωματίων του ξε-
νοδοχείου, ώστε να γίνει η κατανομή των μαθητών. 
 
 

 

 

 

                                                                                                                Η Δ/ντρια 

                                                                                           

 

                                                                                                       Μίχου Χρυσαυγή                                                                           

 


