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ΠΠΠ   ΡΡΡ   ΟΟΟ   ΚΚΚ   ΗΗΗ   ΡΡΡ   ΥΥΥ   ΞΞΞ   ΗΗΗ   
ΕΕΕκκκδδδήήήλλλωωωσσσηηηςςς   εεενννδδδιιιαααφφφέέέρρροοοννντττοοοςςς      γγγιιιααα   τττηηη   δδδιιιοοορρργγγάάάνννωωωσσσηηη   ΣΣΣχχχοοολλλιιικκκήήήςςς   ΕΕΕκκκπππ///κκκήήήςςς   ΕΕΕκκκδδδρρροοομμμήήήςςς   

ΕΕΕπππααανννάάάλλληηηψψψηηη   –––   νννέέέααα   ηηημμμεεερρροοομμμηηηνννίίίααα   εεεκκκδδδρρροοομμμήήήςςς   
 

     Το Γενικό Λύκειο Ρίου προτίθεται να πραγματοποιήσει   μονοήμερη  εκπαιδευ-
τική εκδρομή στο Ναύπλιο, την Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013 και με βάση το στο τέλος 
της παρούσης αναφερόμενο πρόγραμμα. 
     Αριθμός μαθητών- τριών που θα μετάσχουν : εξήντα οκτώ  (68), της Α΄ τάξης. 
     Αριθμός καθηγητών που θα μετάσχουν : Τέσσερεις  (4) 

Για τον παραπάνω λόγο και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους 
ΖΗΤΟΥΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ – ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

από ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία που θα κατατεθούν 
μέχρι την Τρίτη    999///444///222000111333  και ώώώρρρααα   111111...333000΄́́   πππ...μμμ... στα γραφεία του Λυκείου μας. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

1. Τα λεωφορεία θα είναι τουριστικά (όχι διώροφα) με άδεια κυκλοφορίας κατά προτίμηση μετά 
το 2000, με κλιματισμό , μουσική, μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο, ζώνες ασφαλείας και 
να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα 
προσκομισθούν στο σχολείο ασφαλιστήρια συμβόλαια των λεωφορείων και φωτοτυπίες  από τις 
άδειες κυκλοφορίας, όπου θα φαίνεται υποχρεωτικά ότι υπάρχει σχετικός έλεγχος από τα ΚΤΕΟ.  

2. Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση των μαθητών σε όλη  τη διάρκεια της ημέρας και σε όλες 
τις περιγραφόμενες στο πρόγραμμα δραστηριότητες  των μαθητών. 

3.   Στο φάκελο της προσφοράς θα υπάρχουν : 
 υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας Γραφείου Γενικού Τουρισμού του 

ενδιαφερομένου, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και φωτοτυπία του. 
 Βεβαίωση υποχρεωτικής Ασφάλισης Ευθύνης Διοργανωτή. 
4.  Θα υπάρχει αναφορά  ότι θα περιληφθεί σε περίπτωση κατακύρωσης πρόσθετη ομαδική 

ασφαλιστική κάλυψη, σε επίσημη ασφαλιστική Εταιρεία, για όλους τους μαθητές και τους 
συνοδούς καθηγητές για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

5.  Από τη συνολική αξία της εκδρομής το 20% θα παρακρατηθεί σαν  εγγύηση ακριβούς εκτέλεσης 
της και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή του σχολείου από την εκδρομή. 

6.  Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα δοθεί ως προκαταβολή το 30%  της συνολικής 
αξίας  της εκδρομής. 

7.  Την  Τρίτη, 23 Απριλίου 2013 θα δοθεί το υπόλοιπο 50% της συνολικής αξίας της εκδρομής. 
8.  Στην κλειστή προσφορά η οποία θα υποβληθεί στο Σχολείο μας θα αναγράφεται η συνολική τιμή του 

οργανωμένου ταξιδιού και η ανά μαθητή επιβάρυνση συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Διοδίων, 
πρόσθετης ομαδικής ασφαλιστικής κάλυψης και όποιας άλλης επιβάρυνσης θα μπορούσε να υπάρξει. 



9.  Το σχολείο μέσω της προβλεπόμενης Επιτροπής αξιολόγησης θα επιλέξει την 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗ προσφορά που θα εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και  ΑΣΦΑ-
ΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδρομής και ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ στις τιμές. 

      Θα ληφθεί σοβαρά υπ΄ όψη η παλαιότητα των λεωφορείων. Για το λόγο αυτό να μας αναφέρετε 
το χρόνο  πρώτης κυκλοφορίας καθώς και τους αριθμούς κυκλοφορίας των λεωφορείων που θα 
μας διαθέσετε. 

 
ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑ   ΕΕΕΚΚΚΔΔΔΡΡΡΟΟΟΜΜΜΗΗΗΣΣΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ( Οδικά, με Λεωφορείο ) 

 

Τετάρτη, 24 - 4 - 2013 :  
 

08:00΄: Αναχώρηση από το χώρο του Σχολείου στο Ρίο. 

09:30΄: Στάση περίπου 30΄ στο Κιάτο ή σε άλλο χώρο κατάλληλο επί της Εθνικής οδού. 

11:30΄: Άφιξη στο Παλαμήδη. 

12:30΄:  Αναχώρηση από το Παλαμήδη για την πόλη του Ναυπλίου, όπου οι μαθητές- τριες θα  
περιηγηθούν, θα επισκεφθούν τα αξιοθέατα και θα γευματίσουν. 

16:00΄: Αναχώρηση από το Ναύπλιο για την επιστροφή στο Ρίο με ενδιάμεση στάση 30΄ στη 
διαδρομή σε χώρο κατάλληλο για ανάπαυση. 

20:00΄: Άφιξη στο χώρο του Σχολείου στο Ρίο. 
 

 
 
       ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 Το Σχολείο ή ο καθηγητής - αρχηγός της εκδρομής διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώσει το 

πρόγραμμα της εκδρομής κατά την κρίση του, προκειμένου να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή 
έκβαση της εκδρομής χωρίς να παρεκκλίνει από τους βασικούς όρους που προαναφέρονται. 

 Για την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση στις ορισθείσες 
ημερομηνίες λόγω πραγματικής ανώτερης βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργίες κτλ.) θα 
προβλεφθεί η  επιστροφή όλων των χρημάτων, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το σχολείο. 

 
 

Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Ρίου 
 

Τζελάτης Ευάγγελος 
Φυσικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


