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 Λιθακιά, 28/02/2019 
               Αρ. Πρωτ: 070 
  
  
 ΠΡΟΣ:  Ταξιδιωτικά Γραφεία 
  
 ΚΟΙΝ.: Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου 

 
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση μαθητών της Γ’ Τάξης του Γυμνασίου 
Λιθακιάς από τη Ζάκυνθο στην Μεσσήνη, στις 12/04/2019 
 

ΣΧΕΤ.:  Άρθρο 2 της υπ. αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β’/06- 03-2017) Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με 
θέμα «Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.» 
 

Το Γυμνάσιο Λιθακιάς καλεί τα ταξιδιωτικά γραφεία που ενδιαφέρονται να υποβάλουν στην Διεύθυνση του 
Σχολείου κλειστές προσφορές για τη μετακίνηση πενήντα τεσσάρων (54) μαθητών και τριών (3) συνοδών 
καθηγητών προς και από την Μεσσήνη Μεσσηνίας, την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, με τους παρακάτω 
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:  
 

 Προορισμός: Μεσσήνη Μεσσηνίας  

 Αριθμός μαθητών: Πενήντα τέσσερεις (54)  

 Αριθμός καθηγητών : Τρείς (3) 

 Μέσο μετακίνησης: Πορθμείο και λεωφορείο. Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση των εκδρομέων καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής, ανεξαρτήτως χιλιομετρικών αποστάσεων και χρόνου μετακίνησης.  

 Μετακινήσεις: Σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα κατατεθεί. 

 Το κόστος θα πρέπει να αναγράφεται συνολικά και ανά μαθητή. 

 Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης διοργανωτή εκδρομών για 
μαθητές και συνοδούς καθηγητές.  

 Πρόσθετη ασφάλιση για όλους τους συμμετέχοντες, που καλύπτει έξοδα σε περίπτωση ασθενείας ή 
ατυχήματος. 

 Βεβαίωση νόμιμων προϋποθέσεων που αφορά την άδεια λειτουργίας ταξιδιωτικού γραφείου όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 3 του Ν. 2160/1993.  

 Να έχουν πρόβλεψη τιμής για την περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών μεταβληθεί είτε προς τα πάνω 
είτε προς τα κάτω. 

 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στη Διεύθυνση του Σχολείου μέχρι την 
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Δε θα 
γίνουν δεκτά δικαιολογητικά με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
 

Για την επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου θα συνεκτιμηθούν: 
 

 Το προσφερόμενο ξενοδοχείο (θέση-κατηγορία). 

 Οι τυχόν υπάρχουσες συστατικές επιστολές από άλλα σχολεία  για το γραφείο. 

 Οι εμπειρίες από προηγούμενη συνεργασία του Σχολείου με το ταξιδιωτικό γραφείο. 

 Η προσφερόμενη τιμή κατ΄ άτομο. 
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