ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ &
Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΘΑΚΙΑΣ

Διεύθυνση: Λιθακιά 29092, Ζάκυνθος
Τηλ: 26950-51375
Fax: 26950-51375
Email: gymlitha@sch.gr
Ιστότοπος: www.gymnasiolithakias. gr
Πληροφορίες: κ. Γαρδέλης Νικόλαος

Λιθακιά, 10/02/2015
Αρ. Πρωτ.: 39
ΠΡΟΣ:
Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση μαθητών της Γ’ Τάξης του
Γυμνασίου Λιθακιάς στην Αθήνα, από 14/03/2015 έως 16/03/2015
Παρακαλούμε να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε Ζακύνθου η παρακάτω προκήρυξη σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 14 της Γ2/129287/10-11-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2760/2-12-2012 τ. Β΄):
«Το Γυμνάσιο Λιθακιάς καλεί τα ταξιδιωτικά γραφεία που ενδιαφέρονται να υποβάλουν στην
Διεύθυνση του Σχολείου κλειστές προσφορές για τη μετακίνηση σαράντα πέντε (45) μαθητών και
τριών (3) συνοδών καθηγητών στην Αθήνα, από Σάββατο 14 Μαρτίου 2015 το πρωί έως και Δευτέρα
16 Μαρτίου 2015 το βράδυ, με τους παρακάτω ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:












Προορισμός: Αθήνα
Αριθμός μαθητών: Σαράντα πέντε (45)
Αριθμός καθηγητών : Τρείς (3)
Μέσο μετακίνησης: Πορθμείο και λεωφορείο. Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση των εκδρομέων
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Διανυκτερεύσεις : Δύο (2)
Διαμονή: Ξενοδοχείο 4* ή 5* με πρωινό. Η διαμονή των μαθητών θα είναι σε τρίκλινα και δίκλινα
δωμάτια και των συνοδών καθηγητών σε μονόκλινα. Το ξενοδοχείο δεν πρέπει να βρίσκεται στο
κέντρο των Αθηνών.
Μετακινήσεις: Σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα κατατεθεί.
Ξεναγός για το Μουσείο Ακρόπολης.
Το κόστος θα πρέπει να αναγράφεται συνολικά και ανά μαθητή.
Ασφάλιση αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης διοργανωτή εκδρομών για
μαθητές και συνοδούς καθηγητές.
Βεβαίωση νόμιμων προϋποθέσεων που αφορά την άδεια λειτουργίας ταξιδιωτικού γραφείου όπως
προβλέπεται από το άρθρο 3 του Ν. 2160/1993.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στη Διεύθυνση του Σχολείου μέχρι την
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12:00». Τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν πρέπει να
είναι σε πρωτότυπη μορφή. Δε θα γίνουν δεκτά δικαιολογητικά με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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