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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ  ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ 
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  
Το ΓΕΛ Ρίου στο πλαίσιο των διδακτικών επισκέψεων προκηρύσσει  εκδήλωση ενδιαφέροντος με 

κλειστές προσφορές για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης  της Α Λυκείου στον Αρχαιολογικό 

χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας και στα μουσεία την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017. 

 Στην επίσκεψη θα πάρουν μέρος  περίπου 60-70 μαθητές του σχολείου και  4 συνοδοί καθηγητές. 

Συνεπώς χρειάζεται για τη μετακίνηση ανάλογο/α  λεωφορείο/ (αποκλείονται τα διώροφα οχήματα).  

 Το ενδεικτικό πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης είναι το παρακάτω :  

ΠΕΜΠΤΗ 16  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

8.15 περίπου: Αναχώρηση από το σχολείο  

10.15 περίπου:  Άφιξη στον Αρχαιολογικό χώρο/ ΜΟΥΣΕΙΑ  με ενδιάμεση στάση    

10.30-13.30 περίπου. Ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας και στα μουσεία/ 

ΦΑΓΗΤΟ  

13.30 περίπου: Αναχώρηση από την Αρχαία Ολυμπία 

15.30-15.45: Επιστροφή στο χώρο του σχολείου.  

Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου (έλεγχος Κτεο, άδεια, 

πιστοποιητικό τελευταίου τεχνικού ελέγχου, παλαιότητα κ.α.) 

Το ταξιδιωτικό πρακτορείο  αναλαμβάνει την πρόσθετη  ασφαλιστική κάλυψη των συμμετεχόντων που 

θα καλύπτει τα έξοδά τους 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 του  λεωφορείου/ων και ότι διαθέτει το λεωφορείο/α που 

θα χρησιμοποιηθεί/ουν 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). 

 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ Ν. 
ΑΧΑΙΑΣ 
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
προς ενημέρωση τουριστικών 
πρακτορείων) 
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Αν κάτι απ’ αυτά δεν αναφέρεται στην προσφορά θα θεωρηθεί άκυρη. Το λεωφορείο θα κινείται 

σύμφωνα με τις εντολές του αρχηγού της εκδρομής και βάσει του προγράμματος. Της αναχώρησης θα 

προηγηθεί ο καθιερωμένος έλεγχος από την Τροχαία.  

Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση, αν δεν πραγματοποιηθεί για λόγους ανωτέρας βίας (μη έγκριση μετακίνησης, άσχημες 

καιρικές συνθήκες, καταλήψεις, κλπ ).  

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν η να αποσταλούν σε κλειστούς φάκελους μέχρι την Τετάρτη      

8/11/2017 και ώρα 11.00 στο γραφείο της Διευθύντριας του ΓΕΛ Ρίου. Η διάνοιξη των προσφορών και 

η αξιολόγησή  τους θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 08/11/2017και ώρα 11.15  στο γραφείο της 

Διευθύντριας του ΓΕΛ Ρίου. 

 

 

                                                                              Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
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