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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στον κινηματογράφο 

ΜΕΤΡΟΠΟΛ για παρακολούθηση της παράστασης «Καζαντζάκης» σε σκηνοθεσία του Γιάννη 

Σμαραγδή. 

 

Το Γενικό Λύκειο Αρχαγγέλου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα τουριστικά γραφεία, για την 

οργάνωση διδακτικής επίσκεψης στον κινηματογράφο ΜΕΤΡΟΠΟΛ για παρακολούθηση της ταινίας 

«Καζαντζάκης» σε σκηνοθεσία Γ. Σμαραγδή στο πλαίσιο πολιτιστικών σχολικών δραστηριοτήτων. Για τη 

διενέργεια αυτής της επίσκεψης προβαίνουμε σε μειοδοτικό διαγωνισμό από εγκεκριμένα και νόμιμα 

τουριστικά γραφεία . Οι προσφορές των τουριστικών γραφείων θα γίνουν με τα πιο κάτω στοιχεία.  

Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης:  

Αναχώρηση με πούλμαν από το ΓΕΛ Αρχαγγέλου την Παρασκευή 15/12/2017 και ώρα 08.30 για τον 

κινηματογράφο ΜΕΤΡΟΠΟΛ της Ρόδου. Επιστροφή με πούλμαν από τον κινηματογράφο ΜΕΤΡΟΠΟΛ της 

Ρόδου την Παρασκευή 15/12/2017 και ώρα 12.00 για το ΓΕΛ Αρχαγγέλου. 

Συνολικά Άτομα : 150 μαθητές και μαθήτριες του ΓΕΛ Αρχαγγέλου και 15 συνοδοί καθηγητές. 

Ζητάμε:  

Την προσφερθείσα συνολική τιμή κατά άτομο. Ο Διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός αλλά θα ληφθούν υπόψη 

και ποιοτικά κριτήρια. 

Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει 

το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Οι προσφορές θα κατατεθούν σε 

σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Διευθυντή έως τη Δευτέρα 11/12/2017 και ώρα 12:00. Οι προσφορές 

θα ανοιχθούν παρουσία όλων των ενδιαφερομένων τη Δευτέρα 11/12/2017 και ώρα 12:30 στο γραφείο του 

Διευθυντή. 

Η κατακύρωση θα γίνει μετά από απόφαση του Διευθυντή, των συνοδών καθηγητών και παρουσία των 

συμβουλίων των μαθητών σε διάστημα 2 ημερών.  

Το σχολείο θα μπορεί να ακυρώσει την εκπαιδευτική επίσκεψη λόγω σοβαρής αιτίας, όπως εκλογές ή καιρικές 

συνθήκες ή άλλη πολύ σοβαρή αιτία, χωρίς αποζημίωση στο τουριστικό γραφείο.  

Στην ανωτέρω προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα κάτωθι: Κλιματιζόμενο πούλμαν που να διαθέτει 

τις προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ.) 

καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής με έμπειρο επαγγελματία οδηγό.  
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