Λευκάδα: 30-3-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
(μέσω Δ.Δ.Ε. Λευκάδας)

Δ/νση : Π. ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Τ.Κ. : 31100
Τηλ. : 2645 0 26208
FAX : 2645 0 26208
Πληροφορίες :Αθανάσιος Μήτσουρας
E-mail: mail@1gym-lefkad.lef.sch.gr

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε διημερίδα των
μαθητών του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Αριδαία Ν. Πέλλας .
Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ
φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και
ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση διήμερης εκδρομής του σχολείου μας στην
Αριδαία Ν. Πέλλας στα πλαίσια διημερίδας με θέμα ¨ Εκπ/ση και Λαογραφία¨ .
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1. ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΑΡΙΔΑΙΑ
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 24-4-2018
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 25-4-2018
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:24
5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 3
6. ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Τρίτη

24-4-2018

Αναχώρηση από Λευκάδα (07:00 π.μ)
Στάση στα Ιωάννινα (09:00 π.μ)
Άφιξη στη Αριδαία- τακτοποίηση στος ξενοδοχείο (11.30 μ.μ)
Παρακολούθηση των εργασιών (12.30 μ.μ)
Ελεύθερος χρόνος και γεύμα (μέχρι τις 16:30 μ.μ)
Ξενάγηση στην πόλη της Αριδαίας και στα Λουτρά Πόζαρ(17.00μ.μ)
Δείπνο – ελεύθερος χρόνος - ξεκούραση

Τετάρτη 25-4-2018

πρωινό ( 8.00 π.μ)
Αναχώρηση από το Ξενοδοχείο (9:00 π.μ.)
Άφιξη στο χώρο της διημερίδας – παρουσίαση παραδοσιακών
Έκθεση τοπικών προϊόντων σε περίπτερο – παρακολούθηση
ημερίδας τοπικής ιστορίας
Αναχώρηση 12.30 μ.μ για Λευκάδα
Άφιξη στα Ιωάννινα 14.30 μ.μ – Επίσκεψη στο Μουσείο
αργυροτεχνίας
Αναχώρηση για Λευκάδα ( 18.00 μ.μ )
Άφιξη στην Λευκάδα (20.30 μ.μ ) Τέλος εκδρομής

Απαιτήσεις Προσφοράς
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:
1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές.
2. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κλπ.)
3. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, όπως επίσης και πρόσθετη ασφάλιση
κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας .
4. Προαιρετική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή.
5. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (άρθρο 14).
6. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ.
7. Να αναφέρετε ξεχωριστά η τιμή του λεωφορείου και η τιμή διαμονής στο ξενοδοχείο.
8. Για τις ημέρες διαμονής , να αναφέρεται το κατάλυμα επακριβώς , να είναι τουλάχιστον
3 αστέρων , να αναφέρεται αν προσφέρει πρωινό , γεύμα η βραδινό και τα δωμάτια να
είναι τρίκλινα ή τετράκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς
εκπ/κούς . Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη
δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Το
επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο στο
οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με
Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο

Γραφείο του Δ/ντη του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας, μέχρι και την Δευτέρα 16 Απριλίου 2018
και ώρα 10.00 π.μ .
Ο Δ/ντής
Μήτσουρας Αθανάσιος ΠΕ16

