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Π ρ ό σ κ λ η σ η  ε κ δ ή λ ω σ η ς  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς  
 

Προσκαλούμε Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από 

τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο  ΓΕΛ Άργους Ορεστικού που στεγάζεται στην Π. Μελά 

2, 52200, τηλ. 2467044544, υπόψη του Διευθυντή κ. Αθανάσιου Κάκου σφραγισμένη 

προσφορά,  για την πολυήμερη εκδρομή της Β’ Λυκείου στο Ναύπλιο από 02-05-2020… 

μέχρι  05-05-2020,  όπως προβλέπει η νομοθεσία, μέχρι την 09-03-2020,  ώρα 12:00 το 

μεσημέρι.  

Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ή 

ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από τον Δ/ντή του σχολείου 

μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.  

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής:                    

 Χρονική διάρκεια μετακίνησης: τέσσερις (4) ημέρες  με τρεις (3) διανυκτερεύσεις. 

 Αναχώρηση: από την είσοδο του σχολείου του Γενικού Λυκείου Άργους Ορεστικού στις 02-

05-2020.  

 Άφιξη: στην είσοδο του σχολείου του Γενικού Λυκείου Άργους Ορεστικού στις 05-05- 2020  

και μέχρι το αργότερο στις 22:00 το βράδυ.  

 Αριθμός μετακινούμενων: Ογδόντα ένας (81) μαθητές με απόκλιση +/- τρεις (3)  μαθητές   

και πέντε (5) συνοδοί καθηγητές.  

 Διαμονή σε ξενοδοχείο με ημιδιατροφή (πρωινό - δείπνο) σε ακτίνα το πολύ μέχρι 20 

χιλιομέτρων από την πόλη  του Ναυπλίου και τουλάχιστον τριών αστέρων. 

 Μετάβαση  οδικώς με λεωφορείο από Άργος Ορεστικό –  Ναύπακτο  – Ναύπλιο  με στάσεις 

10 λεπτών ανά δύο (2) ώρες περίπου.  

 Σημεία επίσκεψης κατά τη διάρκεια της εκδρομής: Δελφοί – Ναύπακτος - Μυκήνες – πόλη 

Ναυπλίου - Επίδαυρος – λιμάνι Κόστα και επιβίβαση σε ακτοπλοϊκό μέσο για τις Σπέτσες .  

 Ξενάγηση στους αρχαιολογικούς τόπους . 

 Επιστροφή από Ναύπλιο –Δελφούς – Άργος Ορεστικό με στάσεις 10 λεπτών ανά δύο (2) 

ώρες περίπου. 

Στις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων πρέπει να αναγράφονται : 
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1. Το μεταφορικό μέσο, λεωφορείο , το οποίο θα πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις 

κυκλοφορίας (έμπειρος οδηγός, κλιματισμός, μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο, ζώνες 

ασφαλείας). 

2. Κατηγορία καταλύματος. 

3. Τύπος (μενού / μπουφές) και ώρες σερβιρίσματος (πρωινό - δείπνο) γευμάτων. 

4. Δυνατότητα επιλογής του μενού και προσαρμογής των ωρών σερβιρίσματος των 

γευμάτων κατ’ επιλογή των εκδρομέων. 

5. Τα δωμάτια για τους μαθητές να είναι  δίκλινα και  τρίκλινα και για τους συνοδούς 

εκπαιδευτικούς  μονόκλινα. 

6. Κάλυψη ξεναγού σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. 

7. Πλήρης κάλυψη (ξεναγήσεις, περιηγήσεις, εκδηλώσεις κ.λπ.) καθ’ όλη τη διάρκεια του 

24ωρου και χωρίς χρονικούς ή χιλιομετρικούς περιορισμούς από το λεωφορείο με έμπειρο 

οδηγό που θα είναι στην διάθεση των εκδρομέων σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής. 

8. Υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

9. Ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

10. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ, το 

οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

11. Φ.Π.Α. εκδρομής. 

12. Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού. 

13. Επιβάρυνση ανά μαθητή. 

14. Έκδοση ατομικής απόδειξης για κάθε μαθητή ως προϋπόθεση καταβολής των 

χρημάτων. 

15. Σε περίπτωση ακύρωσης, αναβολής ή μεταβολής δρομολογίου, να εξασφαλίζεται -

χωρίς επιπλέον κόστος- η διαμονή, διατροφή και, τελικά, η μεταφορά των συμμετεχόντων 

στον τόπο προορισμού τους. 

16. Στην περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμμετοχής μαθητών ή μη 

έγκρισης της εκδρομής ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας κάθε καταβληθέν ποσό επιστρέφεται 

στους συμμετέχοντες μαθητές και συνοδούς. 

17. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του τουριστικού γραφείου να 

παράσχετε κάλυψη, πέραν των άλλων αξιώσεων, της υποχρέωσης ολοκλήρωσης του 

συμφωνημένου προγράμματος, της επιστροφής των καταβληθέντων και του 

επαναπατρισμού των συνοδών καθηγητών και των μαθητών που συμμετέχουν στην 

εκδρομή. Για την περίπτωση  αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

θα πρέπει να αναφέρεται και  ο τρόπος άμεσης καταβολής των εξόδων επαναπατρισμού.    

 

Σημειώνουμε ότι οι προσφορές θα ανοιχτούν όπως προβλέπει ο νόμος στο γραφείο του 
Δ/ντή του Γενικού Λυκείου Άργους Ορεστικού ενώπιον επιτροπής καθηγητών, 
αντιπροσώπων των μαθητών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, και παρουσία των 
εκπροσώπων των πρακτορείων εάν επιθυμούν. 

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς και στην ιστοσελίδα του Γενικού Λυκείου 

Άργους Ορεστικού. 

Ο Διευθυντής 

               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΚΟΣ ΠΕ02 


