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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για (6) έξι μετακινήσεις  των 

μαθητών/τριών από Αρχάγγελο προς  Ρόδο (3), Αφάντου (1), Φράγμα Γαδουρά – 

Γεννάδι (1), Έμπωνα (1) και αντίστροφα, στα πλαίσια διδακτικών επισκέψεων. 

  
Η Διευθύντρια του ΓΕΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ  ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος  από τουριστικά Γραφεία 

για τις  μετακινήσεις των  μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2015-2016, στα πλαίσια διδακτικών 

επισκέψεων. Οι εκδρομές που θα πραγματοποιηθούν έχουν ως εξής:  

 Τρεις (3) για  Ρόδο [μία στην Παλιά πόλη,  μία για παρακολούθηση εκπαιδευτικής ταινίας και 

μία για μουσεία].  

 Μία (1)  για Αφάντου.  

 Μία (1) για Φράγμα Γαδουρά – Γεννάδι..   

 Μία  (1)  για Έμπωνα  και αντίστροφα.  

Απαιτούνται για την κάθε εκδρομή πέντε (5) πούλμαν για τους μαθητές/τριες και τους συνοδούς 

εκπαιδευτικούς.  

Στην κάθε εκδρομή θα συμμετέχουν περίπου 280  μαθητές και 20  συνοδοί καθηγητές.  

Πιθανοί μήνες  πραγματοποίησης εκδρομών: Νοέμβριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος ,Απρίλιος, Μάιος.  

Πρόγραμμα εκδρομών:  

1. Αναχώρηση στις 8.30 από Αρχάγγελο.  

2. Αναχώρηση  στις 12:00 με προορισμό τον Αρχάγγελο .  

Επιπλέον, η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω:  

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).  

 

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 τις μετακίνησεις 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 16  

Οκτωβρίου   2015  και ώρα 10:00 μ.μ. στο γραφείο της Διευθύντριας.  

  

 

                                                                         Η Διευθύντρια 

 

                                                                     Λαμπριανού Στέλλα 


