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ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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ΝΗΣΩΝ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Λευκάδα, 01 Απριλίου 2019
Απ: 67

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ:

Πληροφορίες: κ. Α.Αραβανής
Τηλέφωνο: 2645022640
FAX: 2645022478
e‐mail: mail@2lyk-lefkad.lef.sch.gr

Τα τουριστικά και ταξιδιωτικά πρακτορεία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την
τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών των Α’ και Β΄ Λυκείου του 2ου Γ.Ε.Λ. στην
Ξάνθη - Κομοτηνή σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4 ΦΕΚ 681/6-3-2017 απόφαση.
.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1.ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΛΕΥΚΑΔΑ – ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
2.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 11- 04- 2019 ώρα: 06:30
3.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 14- 04- 2019 ώρα: 22:00
4.ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 33
5. ΤΑΞΕΙΣ: Α και Β΄
6.ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 3
7.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πέμπτη,
11 Απριλίου 2019

Παρασκευή,
12 Απριλίου 2019

06:30 π.μ.

Αναχώρηση από Λευκάδα (Πνευματικό Κέντρο)

08:15 π.μ.
11:00 π.μ.
14:15 μ.μ.
15:00 μ.μ.
19:15 μ.μ.
20:00 μ.μ.
22:00 μ.μ.
08:00 π.μ.

Στάση στα Ιωάννινα
Στάση στα Olympus Plaza
Αφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση
Φαγητό και ξεκούραση
Επίσκεψη στο μουσείο λαϊκής φορεσιάς
Περιήγηση στην παλιά πόλη
Δείπνο
Πρωινό στο ξενοδοχείο

09:15 π.μ.
10:00 π.μ.

Αναχώρηση για Εχίνο
Άφιξη, επίσκεψη στον Άγιο Γεώργιο, στο τζαμί και
στο ιεροσπουδαστήριο.
Αναχώρηση για Ξάνθη
Φαγητό και ανάπαυση
Επίσκεψη στις καπναποθήκες, οικία Μάνου
Χατζηδάκη, πλατεία Δημοκρατίας
Δείπνο
Πρωινό στο ξενοδοχείο
Αναχώρηση για Κομοτηνή
Άφιξη στην Κομοτηνή, επίσκεψη στο Ιμαρέτ,
μουσείο καλαθοπλεκτικής των Ρομά, λαογραφικό
μουσέιο
Γεύμα
Περιήγηση στην πόλη
Αναχώρηση για Ξάνθη
Δείπνο
Πρωινό στο ξενοδοχείο

13:00 μ.μ.
14:00 μ.μ.
18:00 μ.μ.
22:00 μ.μ.
09:00 π.μ.
10:00 π.μ.
11:00 π.μ.

Σάββατο,
13 Απριλίου 2019

Κυριακή,
14 Απριλίου 2019

14:30 μ.μ.
16:30μ.μ.
18:00 μ.μ.
22:00 μ.μ
09:00 π.μ.
10:30 π.μ
11:15 π.μ
15:15 μ.μ
18:30 μ.μ
22:00 μ.μ

Αναχώρηση για Καβάλα
Άφιξη στην Καβάλα, επίσκεψη στο κάστρο,
μουσείο καπνού Δήμου Καβάλας
Αναχώρηση
Στάση STRATA (Γρεβενά)
Αφιξη στη Λευκάδα

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:
1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές.
2. Τρεις διανυκτερεύσεις στην Ξάνθη σε ξενοδοχεία 3 ή 4 αστέρων με πρωινό: για τους μαθητές
τρίκλινα έως τετράκλινα δωμάτια χωρίς προσθήκη ράντζου και τρία μονόκλινα για τους
συνοδούς καθηγητές.
3. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κλπ.)

4. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, όπως επίσης και πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης
εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας (άρθρο 14 Υπ.Αποφ. ΥΠΔΒΜΘ με ΑΡΙΘΜΟ
129287/Γ2/10-11-2011: ΦΕΚ 2769/02-12-2011/τ.Β’).
5. Προαιρετική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή.
6. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. άρθρο 14 βασική προϋπόθεση του νόμου).
7. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ.
8. Το πρακτορείο δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προτεινόμενων ξενοδοχείων και των
τιμών. Σε περίπτωση αλλαγής ξενοδοχείου λόγω πληρότητας η επιπλέον επιβάρυνση θα
καλύπτεται από το ξενοδοχείο. Είναι αυτονόητο ότι το ξενοδοχείο σε περίπτωση αλλαγής θα
είναι τουλάχιστον ίδιας κατηγορίας.
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.
Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο πρέπει να καταθέσει οικονομική προσφορά για το συνολικό
κόστος της εκδρομής και προσφορά η οποία να επιμερίζεται ανά μαθητή. Αρ μαθητών 33).
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 2ου ΓΕΛ Λευκάδας, μέχρι την Παρασκευή 05/04/2019 και ώρα 09.30 π.μ. Οι
προσφορές θα ανοίξουν την ίδια μέρα μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Ο Διευθυντής 2ου ΓΕΛ Λευκάδας

Κωνσταντίνος Α. Αραβανής
Φυσικός MSc

