
 

 
                   

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
        Φιλιππιάδα        26 – 02 – 2019 

        Αριθμ. Πρωτ.:     130 

         
  
 
                                      

 
   

 
                          -  -                   /06-03-    ) με θέμα  ‘’ κδρομές -   κπαιδευ ικές 
επισκέψεις μαθη ών  ημοσίων και Ιδιω ικών  χολείων  ευ εροβάθμιας  κπαίδευσης εν ός και εκ ός  ης 
χώρας’’» 

 

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» 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 
 
 

  ραφεία  ενικού  ουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λει ουργίας από  ον 

 Ο  σε ισχύ, να κα αθέσουν σ o 1Ο Γυμνάσιο Φιλιππιάδας σφραγισμένη 

προσφορά  κα ά   ο  χρονικό  διάσ ημα  από   ρί η   -02-2019  μέχρι  Παρασκευή  

01-03-2019  και  ώρα       ’   

Οι προσφορές που πρέπει να κα α ίθεν αι σ ο σχολείο σε κλεισ ό φάκελο 

και με  α απαραί η α δικαιολογη ικά σε πρωτότυπη μορφή, μπορούν να 

υποβληθούν με εξουσιοδο ημένο εκπρόσωπο ή  αχυδρομικά, αρκεί να 

διασφαλισ εί ό ι θα έχουν παραληφθεί από  ο σχολείο  μέχρι  Παρασκευή  01 -03-

2019   και  ώρα  12:00’. 

 ια  η σύν αξη  ης προσφοράς αυ ής σας ενημερώνουμε, ό ι θα πρέπει να 

περιλαμβάνον αι  α παρακά ω σ οιχεία  

α   Προορισμός  Πρέβεζα 

β    ριθμός με ακινούμενων   59 μαθη ές  και  4 εκπαιδευ ικοί 

                              ΠΡΟΣ 
Δ)ΝΣΗ  Δ)ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ)ΣΗΣ   

Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
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γ    ρόπος με αφοράς  ων μαθη ών   Οδικώς με λεωφορείο  

δ.   ιάρκεια με ακίνησης  Μία  ημέρα  (08/03/2019 –  08:30΄- 13:40’) 

 
Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης   του 1ου Γυμνασίου Φιλιππιάδας στην 
Πρέβεζα  (Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης – Πρέβεζα) 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ : Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019   
 

•     ’    ναχώρηση με  ο λεωφορείο από  ιλιππιάδα    έν ρο  γείας)   
• 9    ‘   Άφιξη και Ξενάγηση σ ο  ρχαιολογικό Μουσείο  ης Νικόπολης  
•     ’   Με άβαση σ ην πόλη  ης Πρέβεζας και ελεύθερος χρόνος σ ο ισ ορικό 
κέν ρο  ης πόλης  
 •   5 ’   ναχώρηση από  ην Πρέβεζα   
 •     ’  Άφιξη σ η  ιλιππιάδα    έν ρο  γείας)  
 

Παρακαλούμε κατά τη σύνταξη της προσφοράς επιπλέον να λάβετε υπόψη 
σας και τα εξής:  
1) Οι με ακινήσεις  ων μαθη ών να γίνον αι με λεωφορείο που πληροί  ις        

προδιαγραφές ασφαλούς με ακίνησης  ων μαθη ών, βάσει  ης κείμενης 

σχε ικής νομοθεσίας  

   )   σφαλισ ική κάλυψη μαθη ών και εκπαιδευ ικών  

   )    ην  ελική συνολική  ιμή να συμπεριλαμβάνε αι, ο   Π    καθώς και η   

        επιβάρυνση ανά  μαθη ή  

  )  Με  ην προσφορά σας θα πρέπει να κα α εθεί υπεύθυνη δήλωση, ό ι   

       διαθέ ε ε ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ. 

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνον αι υπόψη και επισ ρέφον αι  

χωρίς να αποσφραγισθούν, έσ ω και αν η καθυσ έρηση οφείλε αι σε 

οποιαδήπο ε αι ία  ου  αχυδρομείου,  ων διανομέων,  ων μέσων συγκοινωνίας  

Η επιλογή  ου  αξιδιω ικού  ραφείου θα γίνει με κρι ήρια οικονομικά και 

ποιο ικά από  ον  ύλλογο  ιδασκόν ων εκπαιδευ ικών  ου σχολείου     

 ο  ραφείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με  ηλεφωνική επικοινωνία  από 

 ον  ιευθυν ή  ου  χολείου, αμέσως μετά την αξιολόγηση των προσφορών.  

 ε περίπ ωση αθέ ησης  ων ανω έρω προϋποθέσεων,  ο σχολείο 

επιφυλάσσε αι να αποφασίσει για  ις περαι έρω νόµιµες ενέργειες   

 

 
                                                                               Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
 
                                                                                   Ν Α Σ Τ Ο Σ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Σ  
 


