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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ  
ΚΠΕ ΚΑΣΤΡΙΟΥ (ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ)  
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

 
       Το Γυμνάσιο Ρίου, στο πλαίσιο περιβαλλοντικών προγραμμάτων 

προκηρύσσει  εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη 
διοργάνωση διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΚΠΕ Καστρίου (Κυνουρίας 
Αρκαδίας) στις 11 και 12 Απριλίου 2013, ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή. Στην 

επίσκεψη θα πάρουν μέρος 33 περίπου μαθητές του σχολείου και 3 συνοδοί 
καθηγητές. 

 
 Το ενδεικτικό πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης είναι το παρακάτω : 
Πέμπτη 11/4/2013 

1) 7.30:  Αναχώρηση από το σχολείο  
2) 10.45: Άφιξη στο ΚΠΕ Καστρίου με ενδιάμεση στάση   

3) 11.00-12.00: Παρουσίαση του προγράμματος στο ΚΠΕ 

4) 12.00: Αναχώρηση από το ΚΠΕ και μετάβαση στο Δάσος της Μαλεβής 

5) 15.00-17.30: Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο «Πάρνωνας» Φαγητό. 

6) 17.30-21.00: Απασχόληση στο ΚΠΕ Καστριού. 
7) 21.00-22.00: Δείπνο στο ξενοδοχείο. 

     
Παρασκευή 12/4/2012 

1) 8.00: Πρωινό  
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2)9.00: Άφιξη στο ΚΠΕ Καστρίου  
3)10.00: Αναχώρηση από το ΚΠΕ Καστρίου και μετάβαση στον υγρότοπο του 

ποταμού Τάνου στον Άγιο Πέτρο. 
3)14.00: Λήξη του προγράμματος  
4) 14.00- 15.30: φαγητό  

5) 15.30: Αναχώρηση για Ρίο  
6) 19.30-20.00: Επιστροφή στο σχολείο με ενδιάμεση στάση. 

 
       Το λεωφορείο θα πρέπει να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου (έλεγχος Κτεο, 
άδεια, πιστοποιητικό τελευταίου τεχνικού ελέγχου, παλαιότητα κ.α.) 

Ο διοργανωτής (Γραφείο Ταξιδίου) αναλαμβάνει την υποχρεωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης 
για μαθητές και καθηγητές όπως και ασφάλεια που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση 
ατυχήματος η ασθενείας. 

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 των λεωφορείων και επικυρωμένο αντίγραφο του 
ειδικού σήματος λειτουργίας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ. 
4)Βεβαίωση υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής  ευθύνης  διοργανωτή καθώς και 

ασφάλιση όλων των μαθητών και των συνοδών που θα καλύπτει έξοδα σε περίπτωση 
ατυχήματος ή ασθένειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 της 129287/Γ2/10-01-2012- 

Απόφασης του ΥΠΑΙΘΠΑ (ΦΕΚ 2769/Β/02-12-2011). 
Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα προσκομιστούν στο σχολείο ασφαλιστήρια 
συμβόλαια των λεωφορείων και επικυρωμένες φωτοτυπίες της άδειας κυκλοφορίας, όπου θα 

φαίνεται υποχρεωτικά ότι υπάρχει σχετικός έλεγχος από το ΚΤΕΟ. 
Αν κάτι απ’ αυτά δεν αναφέρεται στην προσφορά ή δεν προσκομιστεί, η προσφορά θα 
θεωρηθεί άκυρη. 

Το λεωφορείο θα κινείται σύμφωνα με τις εντολές του αρχηγού της εκδρομής και βάσει του 
προγράμματος. 
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή λόγω ανωτέρας βίας ή έλλειψη εγκρίσεως 

μετακίνησης ή αν δεν συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των μαθητών  δεν θα υπάρξει 
καμία οικονομική επιβάρυνση για το σχολείο και θα ακυρωθεί η μετακίνηση.   
 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν έως την Πέμπτη 21/03/2013 και ώρα 14.00 , στο 
Γραφείο της Διευθύντριας, κλειστή προσφορά όπου θα αναγράφεται η συνολική τιμή του 
οργανωμένου ταξιδιού καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή. Στο εξωτερικό του μέρος ο 

φάκελος να φέρει την ένδειξη «Για την εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΚΠΕ Καστριού, Κυνουρίας 
Αρκαδίας». 
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