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  Λιθακιά, 18/02/2014 
                   Αρ. Πρωτ.: 80 
 
  ΠΡΟΣ:                
  Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου 
 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση μαθητών του Γυμνασίου 
Λιθακιάς στην Κύπρο, από 04/04/2014 έως 09/04/2014 
 
Παρακαλούμε να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε Ζακύνθου η παρακάτω προκήρυξη: 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 της 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2769/2-12-2011) 
απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 
 
«Το Γυμνάσιο Λιθακιάς στα πλαίσια προγράμματος αδελφοποίησης με σχολείο της Κύπρου, 
προγραμματίζει επίσκεψη ομάδας μαθητών στην Κύπρο. Καλούνται τα ταξιδιωτικά γραφεία 
που πληρούν τις προϋποθέσεις, να καταθέσουν προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υπ’αριθμ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/2-12-2011) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. 
 
Η προσφορά θα αφορά τη μετάβαση προς και από το αεροδρόμιο των Αθηνών ή άλλο 
αεροδρόμιο από το οποίο μπορούν να πραγματοποιηθούν αεροπορικά δρομολόγια προς και 
από την Κύπρο και βρίσκεται σε κοντινότερη απόσταση από την Αθήνα χωρίς αλλαγή στις 
ημερομηνίες του ταξιδιού, τα εισιτήρια μετ’ επιστροφής του πορθμείου Ζακύνθου-Κυλλήνης, 
καθώς και τα αεροπορικά εισιτήρια προς και από την Κύπρο.  
 
Η ημερομηνία αναχώρησης είναι 04/04/2014 και επιστροφής 09/04/2014. Οι μετακινήσεις 
αυτές αφορούν δέκα οκτώ (18) μαθητές, δύο (2) καθηγητές και δύο (2) γονείς. Το κόστος θα 
βαρύνει τους μαθητές και τους γονείς (20 άτομα σύνολο) και θα πρέπει να αναγράφεται 
συνολικά ανά μαθητή και γονέα. Δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά ούτε οι 
μεταφορές ούτε η διαμονή στην Κύπρο, διότι αυτές οι υπηρεσίες θα προσφερθούν από το 
Λανίτειο Γυμνάσιο Λεμεσού, το οποίο μας έχει προσκαλέσει.  
 
Εκτός από αυτά, το πρακτορείο πρέπει να παρέχει ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή και 
πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, που θα καλυφθεί από εμάς. 
Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί επικυρωμένη φωτοτυπία του ειδικού σήματος λειτουργίας του 
ταξιδιωτικού γραφείου.» 
 

Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στη 
Διεύθυνση του Σχολείου μέχρι την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12:00 το 
μεσημέρι». 
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