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Το ΓΕΛ  Ρίου στο πλαίσιο των διδακτικών επισκέψεων προκηρύσσει  εκδήλωση 
ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για την πραγματοποίηση διδακτικής 
επίσκεψης  της Α Τάξης  στο Τρίκορφο Δωρίδος (Γυναίκειο Μοναστήρι Τρικόρφου 
και Ανδρώο Ησυχαστήριο  Αγίων Αυγουστίνου Ιππωνος και Σεραφείμ Σαρώφ) την 
Τετάρτη 25 Απριλίου 2018. 
 Στην επίσκεψη θα πάρουν μέρος  περίπου 68  μαθητές του σχολείου και  4 συνοδοί 
καθηγητές. Συνεπώς χρειάζεται για τη μετακίνηση λεωφορείο/α  72 θέσεων και άνω 
(αποκλείονται τα διώροφα οχήματα).  
 Το ενδεικτικό πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης είναι το παρακάτω :  
8.15  περίπου : Αναχώρηση από το σχολείο 
10.00:  Άφιξη στο γυναικείο Μοναστήρι 
10.00 -11.00: Ξενάγηση στις κατακόμβες και στο γυναικείο Μοναστήρι 
11.00: Αναχώρηση για ανδρώο  Ησυχαστήριο  Αγίων Αυγουστίνου Ιππωνος και 
Σεραφείμ Σαρώφ Τρικόρφου 
11.115: Άφιξη στο μοναστήρι 
11.15-14.00: Ξενάγηση στο μοναστήρι και άλλες δραστηριότητες 
15.30-15.45: Επιστροφή στο σχολείο με ενδιάμεση ολιγόωρη στάση στη Ναύπακτο  
Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου (έλεγχος Κτεο, 
άδεια, πιστοποιητικό τελευταίου τεχνικού ελέγχου, παλαιότητα κ.α.) 
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Το ταξιδιωτικό πρακτορείο  αναλαμβάνει την πρόσθετη  ασφαλιστική κάλυψη των 
συμμετεχόντων που θα καλύπτει τα έξοδά τους σε περίπτωση ατυχήματος η 
ασθενείας και την ασφάλιση αστικής ευθύνης. 
Στην κλειστή προσφορά  τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν: 
1)Το συνολικό κόστος της εκδρομής με ΦΠΑ. 
2)Την τιμή ανά μαθητή. 
3)Υπεύθυνη δήλωση για την καταλληλότητα του  λεωφορείου  
και ότι διαθέτει το λεωφορείο που θα χρησιμοποιηθεί  όλα τα απαιτούμενα 
έγγραφα και ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ καθώς και 
αντίστοιχο επικυρωμένο αντίγραφο. 
4)Κόστος πρόσθετης ασφαλιστικής κάλυψης ασθένειας –ατυχήματος εκτός 
λεωφορείου ανά συμμετέχοντα.  
5)Αναγραφή παλαιότητας λεωφορείου 
6) Επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας (το οποίο να βρίσκεται 
σε ισχύ). 
 Προσφορές που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά 
έντυπα, θα απορρίπτονται. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, 
λόγω μη συμπλήρωσης του αριθμού μαθητών, μη έγκρισης της μετακίνησης ή λόγω άλλης 
σοβαρής αιτίας  χωρίς αποζημίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν σφραγισμένες στη γραμματεία του σχολείου μέχρι την 
Παρασκευή 20 Απριλίου 2018  και ώρα 10.00π.μ και αμέσως μετά θα γίνει η αξιολόγηση 
των προσφορών. 
 Προσφορές που υποβάλλονται με email δεν γίνονται δεκτές. Πέραν της ημερομηνίας και 
της ώρας λήξης της προθεσμίας υποβολής, καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. 
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