
 

 

              ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

               ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

          

 

 

 

 

 

    ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

    Email : mail@lyk-archang.dod.sch.gr  

    Πληροφορίες :ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

         Τ.Κ.: 85102 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

         Τηλέφωνο  :   22440 22254 

          FAX   :   22440 23684 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής 

προσφοράς, για (2) δύο μετακινήσεις των μαθητών/τριών από Αρχάγγελο προς 

Ρόδο και αντίστροφα, στα πλαίσια διδακτικών επισκέψεων. 

Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Αρχαγγέλου ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος 

από τα τουριστικά γραφεία για (2) δύο μετακινήσεις των μαθητών/τριών από 

Αρχάγγελο προς Ρόδο και αντίστροφα, στα πλαίσια διδακτικών επισκέψεων. 

 Απαιτούνται για την κάθε εκδρομή δυο (2) πούλμαν για τους μαθητές/τριες και 

τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.  

Στην κάθε εκδρομή θα συμμετέχουν περίπου 90 μαθητές και 6 συνοδοί καθηγητές.  

Πρόγραμμα εκδρομών:  

1. Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 Αναχώρηση στις 8.30 από Αρχάγγελο προς 

Ρόδο, για το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και επιστροφή περίπου στις 13:30.  

2. Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 Αναχώρηση στις 8.30 από Αρχάγγελο προς 

Ρόδο, για το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και επιστροφή περίπου στις 13:30.  

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:  

• Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, 

καθώς και πρόσθετη  προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.  

• Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις 

προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές κ.λ.π.)  

   

   

 

   

  Αρχάγγελος  24-1-2020                  

  Αριθ. Πρωτ. : 14 

   

   

   

ΠΡΟΣ   

 

Δ.Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΚΟΙΝ   ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  

Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
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• Τα λεωφορεία που θα είναι στη διάθεση των μαθητών 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). 

• Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της 

εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά.  

 

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. Επί πλέον στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχουν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου η ηλεκτρονική μορφή τους, για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο 

διαδίκτυο. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε  κλειστούς φακέλους με την 

επωνυμία του πρακτορείου μέχρι την   Δευτέρα  03 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 

π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του ΓΕΛ Αρχαγγέλου. 

                                                                                               Ο Διευθυντής 

                                                                                                                                                                         

Ευαγγελίδης Παναγιώτης 

                                                                                               Μαθηματικός                                                                                                      


