
                             

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρκαλοχώρι,05-05-2022

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. : 94
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Μπελιβασάκη 6

Ταχ. Κωδικός: 70300 Αρκαλοχώρι

Πληροφορίες: Στειακάκης Κωνσταντίνος

Τηλεφωνο: 2891022228

Φαξ 2891023612

e-mail: mail@gym-arkal.ira.sch.gr

Θέμα  :   Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  κατάθεσης  προσφορών  για

μονοήμερη  εκπαιδευτική  επίσκεψη  της  Α’  Τάξης  του  Γυμνασίου

Αρκαλοχωρίου στον Αγιο Νικόλαο Λασιθίου. 

 Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Αρκαλοχωρίου ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος

από  τα  τουριστικά  γραφεία  για  τη  διοργάνωση  μονοήμερης  εκπαιδευτικής

επίσκεψης  της  Α’  τάξης  του  σχολείου  μας  στον  Άγιο  Νικόλαο  Λασιθίου  με

λεωφορεία . Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν 70 περίπου μαθητές και 4 συνοδοί

καθηγητές.

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

 Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου προς Αγ. Νικόλαο, με λεωφορεία,
την Παρασκευή 20 Μαίου 2022 στις 8:00 πμ.
Το  αναλυτικό  πρόγραμμα  θα  συνδιαμορφωθεί  από  το  σχολείο  και  το
πρακτορείο και θα περιλαμβάνει μία ή δύο ενδιάμεσες στάσεις σε κοντινούς
προορισμούς  που  θα  καθοριστούν  στη  συνέχεια  σε  συνεννόηση  με  τους
συνοδούς καθηγητές. 
Επιστροφή στο Αρκαλοχώρι το ίδιο βράδυ στις  20:30 περίπου.

 Τουριστικά λεωφορεία για τις μετακινήσεις τα οποία θα είναι συνεχώς στη
διάθεση  των  μαθητών.  Τα  λεωφορεία  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  όλες  τις
προβλεπόμενες από τη κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (να είναι ελεγμένα
από  ΚΤΕΟ,  έγγραφα  καταλληλόλητας  οχήματος,  επαγγελματική  άδεια
οδήγησης, κλιματισμό) καθώς και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την ασφαλή
μετακίνηση των μαθητών.

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

Οι  προσφορές  μπορούν  να  αποσταλούν  είτε  στο  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  του
σχολείου στη διεύθυνση mail  @  gym  -  arkal  .  ira  .  sch  .  gr   είτε σε κλειστούς φακέλους στο
γραφείο  του  Δ/ντή  του Γυμνασίου  Αρκαλοχωρίου  μέχρι  την  Δευτέρα 09 Μαΐου
2022 και ώρα 12:00.

                                                                                 Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής

Στειακάκης Π. Κωνσταντίνος
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