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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά μαθητών/τριών από Αρχάγγελο προς 
Ρόδο και αντίστροφα, στα πλαίσια διδακτικής επίσκεψης. 
 

Η Διευθύντρια του ΓΕΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τουριστικά Γραφεία για τη 
μεταφορά μαθητών/τριών από Αρχάγγελο προς Ρόδο και αντίστροφα, στα πλαίσια διδακτικής επίσκεψης. 
Απαιτούνται δύο  (2) πούλμαν για τους μαθητές/τριες και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.  

Θα συμμετέχουν περίπου 70 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές. 
Ημερομηνία πραγματοποίησης εκδρομής Τρίτη  27/11/2012  
 
Πρόγραμμα εκδρομής: 
1. Αναχώρηση στις 8.30 από Αρχάγγελο με προορισμό την πόλη της Ρόδου. Επίσκεψη στο Νεστορίδειο 

Μέλαθρο και στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου  
2. Αναχώρηση από Ρόδο στις 13.00 με προορισμό τον Αρχάγγελο . 

Επιπλέον, η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

 Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές 
(ελεγμένα από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε 
καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κ.λπ.) καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για 
μετακίνηση μαθητών ( ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λ.π). 

 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 
 

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. Επιπλέον, στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να 

υπάρχει CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) ή θα πρέπει η προσφορά να αποσταλεί στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας. 

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την μετακίνηση εφόσον δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος 

αριθμός μαθητών / τριών. Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία. 

Παρακαλούμε οι προσφορές να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο μέχρι την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 και 

ώρα 12.00 μ.μ. στο γραφείο της Διευθύντριας.  

 
 
Η Διευθύντρια 
 

    Λαμπριανού Στέλλα 

mailto:mail@lyk-archang.dod.sch.gr
http://blogs.sch.gr/lykarcha/

