
 
 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

   

 

 

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  ΣΤΗ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΠΡΟΣ 

ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ» 

ΣΧΕΤ  : «Υ Α        ΓΔ    -  -      ΦΕΚ       Β  /06-03-    ) με θέμα: ‘’Εκδρομές - 

Εκπαιδευ ικές επισκέψεις μαθη ών Δημοσίων και Ιδιω ικών Σχολείων Δευ εροβάθμιας 

Εκπαίδευσης εν ός και εκ ός  ης χώρας’’» 

Α  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει Διδακτική Επίσκεψη : 
– Προορισμός: Πρέβεζα 
– Χρονική Διάρκεια μετακίνησης:  Μονοήμερη 
– Ημερομηνία:    Φεβρουαρίου       
– Αριθμός Μετακινούμενων:  σαράν α οχ ώ  μαθη ές (48) και  ρεις     ) συνοδοί 

καθηγητές 

 
              Β  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ -- Παρασκευή    -02-2018 
 

•08.30    Αναχώρηση με το λεωφορείο από Φιλιππιάδα ( Κέντρο Υγείας). 
•09.00  Άφιξη στον αρχαιολογικό  χώρο Νικόπολης (Μνημείο Αυγούστου)  
•09.40   Άφιξη και  Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό  Μουσείο  της  Νικόπολης.  
•11.00  Μετάβαση στην  πόλη της Πρέβεζας και ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης. 
•12.50  Αναχώρηση από την Πρέβεζα. 
•13.40    Άφιξη στη Φιλιππιάδα ( Κέντρο Υγείας) . 

            

Φιλιππιάδα,    29 – 01 –  2018 
Αρ.Πρωτ.:       41 
 

 
ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΑ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

   
 
 

ΚΟΙΝ: ΔΔΕ Πρέβεζας 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ΠΕΡΙΦ  Δ)ΝΣΗ Π  & Δ  ΕΚΠ)ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Δ)ΝΣΗ Δ)ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ)ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                      

1Ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 
 

Ταχ. Δ/νση:  Μπιζανίου 236,   
                     482 00   Φιλιππιάδα 
Πληροφορίες  :  Νάστος  Αναστάσιος  (Δ/ντής) 

Ε-mail: 1gymfili@sch.gr 

Τηλέφ.: 2683022284, Fax: 2683023443    
 

mailto:1gymfili@sch.gr


Γ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήπο ε να περιέχει  α παρακά ω: 

1. Υποχρεωτική Ασφάλεια αστικής-επαγγελματικής ευθύνης, όπως ορίζει η κείμενη 
νομοθεσία. 

2. Διασφάλιση ότι το λεωφορείο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή πληροί  τις 
απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για την μεταφορά μαθητών (ΕΙΔΙΚΑ ΖΩΝΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). 

3. Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων 
του συμβολαίου από τη μεριά του.  

4. Τα λεωφορεία να είναι στη διάθεσή μας για την πραγματοποίηση των  μετακινήσεων 
– περιηγήσεων. 

5. Βεβαίωση ότι σε περίπτωση που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις  
προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανώτερης βίας, δεν θα έχει καμία επιβάρυνση το 
σχολείο.  

6. Την αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης και ότι αυτοί θα δεσμεύουν το 
τουριστικό γραφείο και ότι υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στο ιδιωτικό 
συμφωνητικό. 

7. Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, 
αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή.  

8. Τέλος, με την προσφορά, θα πρέπει να κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο 
απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση  ό ι  διαθέ ει  ο ειδικό σήμα λει ουργίας,  ο 
οποίο πρέπει να βρίσκε αι  σε  ισχύ    

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο 

που θα οργανώσει την παραπάνω διδακτική εκδρομή των μαθητών του σχολείου, 

παρακαλούμε να μας αποστείλετε - σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε – μέχρι  την 

Παρασκευή    Φεβρουαρίου 2018 και ώρα   :00 στο σχολείο (ταχυδρομικώς ή με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο) κλεισ ή προσφορά. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα  ληφθούν 

υπόψη. Το Γραφείο που θα επιλεγεί θα ενηµερωθεί µε τηλεφωνική επικοινωνία από τον/τη 

Διευθυντή/-ντρια του Σχολείου αμέσως μετά την αξιολόγηση των προσφορών.  

Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να 

αποφασίσει για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες.  

 

     

 Ο Διευθυν ής  

ΝΑΣΤΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 


