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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ 

 

Το Γενικό Λύκειο Σιάτιστας διοργανώνει τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναύπλιο στα πλαίσια των πολιτιστικών 

προγραμμάτων που λαμβάνουν  χώρα στο σχολείο  κατά το τρέχον σχολικό έτος  (629/17-1-2019  έγκριση ΔΔΕ Κοζάνης ) και 

καλεί με βάση την Υπουργική Απόφαση 33120/ΓΔ4/6-3-3017 τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία), που 

επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 

Παρασκευή, 01/03/2019, και ώρα 12:00μ.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του Γενικού Λυκείου Σιάτιστας  

Οι προσφορές, που θα αφορούν την μεταφορά και την διαμονή, θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και 

απαιτήσεις: 

1. Προορισμός:  Ναύπλιο 

(Διαδρομή: Σιάτιστα - Μυκήνες - Ναύπλιο- Επίδαυρος -  Ναύπλιο- Σιάτιστα). 

2. Μεταφορικά μέσα: Οδική μετακίνηση με λεωφορείο  

3. Αριθμός Μαθητών 32 και Συνοδών 3. 

4. Ημερομηνία επίσκεψης και ώρες αναχώρησης- επιστροφής: Πέμπτη, 11/04/2019 αναχώρηση από το Σχολείο στις 8:00π.μ. 

και άφιξη πίσω στο Σχολείο το Σάββατο,  13/04/2019  στις 22:00μ.μ.  

5. Το πρακτορείο πρέπει να διαθέτει έμπειρους οδηγούς και το λεωφορείο να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές 

(σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ), να είναι δε στην 

αποκλειστική διάθεση του Σχολείου καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής. 

6. Ξενοδοχείο στην πόλη του Ναυπλίου, τουλάχιστον 4 αστέρων με ημιδιατροφή.  

7. Δύο  διανυκτερεύσεις σε τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς στο ίδιο ξενοδοχείο.  

8. Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών και να παραδοθεί συμβόλαιο αστικής 

ευθύνης του Τουριστικού Γραφείου. 

9. Να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και του Φ.Π.Α.) και 

επιβάρυνση ανά μαθητή.. 

10. Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα 

λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  

11. Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν, από την επιτροπή που θα 

συσταθεί με βάση την Υπουργική Απόφαση 33120/ΓΔ4/6-3-3017, την Παρασκευή , 01/03/2019, και ώρα 12:30μ.μ. στο 

γραφείο του Δ/ντή του ΓΕΛ Σιάτιστας και η κατακύρωση θα γίνει με οικονομικά και ποιοτικά κριτήρια.  

12. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση και το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής 

λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού 

Γραφείου. 

                                                                                                                                Ο Διευθυντής  
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