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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση σχολικής 
εκδρομής του 2ου Γενικού Λυκείου Καλύμνου στον Πάνορμο Καλύμνου». 
 

 
Το 2ο Γενικό Λύκειο Καλύμνου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 

τα ταξιδιωτικά γραφεία για οργάνωση εκδρομής – μετακίνησης μαθητών στον 

Πάνορμο Καλύμνου ,στα πλαίσια σχολικού περίπατου. 

Για την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω 

στοιχεία –προϋποθέσεις. 

1. Ημερομηνία Εκδρομής: Παρασκευή ,25/11/2016. 

2. Προορισμός: Πάνορμος Καλύμνου 

3. Αριθμός Συμμετεχόντων: 90 μαθητές / μαθήτριες και 10 συνοδοί – καθηγητές. 

4.Μεταφορικά μέσα: Λεωφορεία ή  οποιοδήποτε άλλο νόμιμα αδειοδοτημένο μέσο 

μεταφοράς επιβατών. 

5. Πρόγραμμα περιπάτου: 

(1) Αναχώρηση στις 8.45 από το σχολείο στην Ανάσταση με προορισμό το Καντούνι.  

(2) Αναχώρηση από το Καντούνι στις 12:15 με προορισμό το σχολείο στην 

Ανάσταση. 

6. Δωρεάν μετακίνηση   συνοδών καθηγητών. 

7.Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις 

ορισθείσες ημερομηνίες, λόγω ανωτέρας βίας και απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών. 

8.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. 

  Παρακαλούνται  επομένως οι  ενδιαφερόμενοι  να  καταθέσουν  στη  

Διεύθυνση  του  2ου ΓΕΛ Καλύμνου (Ανάσταση, Κάλυμνος 85200)  

ΠΡΟΣ:  

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 



 έως τις  7/11 /2016 (ημέρα Δευτέρα) και ώρα 11.20 το μεσημέρι  τις προσφορές τους 

κλειστές ή με mail. Μαζί  με  την κάθε προσφορά κατατίθεται απαραιτήτως από το 

ταξιδιωτικό γραφείο και υπεύθυνη δήλωση ότι  διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το 

οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Οι προσφορές θα ανοιχθούν από την αρμόδια Σχολική 

Επιτροπή την ίδια μέρα στις 11.30 μμ.  

Οι προσφορές θα περιγράφουν  αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα είναι 

σύμφωνες με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11- 2011(ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) και τη 

σχετική νομοθεσία. 
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