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Γενικού Τουρισμού  
                          

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - κατάθεση οικονομικής προσφοράς  

 για 4ήμερη  εκδρομή στο Ναύπλιο-Αρχαία Ολυμπία 

       

Το 2ο ΓΕΛ Ευόσμου προσκαλεί Γραφεία Γενικού Τουρισμού, με ειδικό σήμα και άδεια 

λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο σχολείο, κατά το χρονικό διάστημα 

από 06 Απριλίου 2022 έως και 11 Απριλίου 2022 ώρα 10:00, κλειστές προσφορές σχετικά με 

την πραγματοποίηση  πολυήμερης εκδρομής μαθητών της  Β΄ τάξης. 

 

Τόπος πραγματοποίησης της εκδρομής: Ναύπλιο-Αρχαία Ολυμπία. Δύο διανυκτερεύσεις 

στο Ναύπλιο (7 και 8 Μαΐου) και μια στη Αρχαία Ολυμπία (9 Μαΐου) 

Χρόνος πραγματοποίησης της εκδρομής από 07 Μαΐου 2022 έως 10 Μαΐου2022 

Αριθμός μετακινούμενων: ογδόντα μέχρι ενενήντα (85-90) μαθητές και πέντε (5) συνοδοί 

καθηγητές. 

Χρονική διάρκεια: 4ήμερη  

Τρόπος μετακίνησης: Οδικώς  

Για τη σύνταξη της προσφοράς να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

• Τα ξενοδοχεία διαμονής να είναι τουλάχιστον 4*, να αναφέρεται το όνομα και η 

κατηγορία τους και αν παρέχουν πρωινό ή ημιδιατροφή. 

• Τα δωμάτια για τους μαθητές να είναι κυρίως τρίκλινα και για τους συνοδούς 

καθηγητές μονόκλινα. 

• Τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς 

μετακίνησης των μαθητών σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία. 

• Να διατίθενται έμπειροι και επίσημοι ξεναγοί και έμπειρος αρχηγός-συνοδός του  

ταξιδιωτικού γραφείου. 

• Να παρέχεται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

• Να δοθεί η τελική συνολική τιμή του ταξιδιού και η τιμή κατ’ άτομο στην οποία θα 

περιλαμβάνονται ο Φ.Π.Α. και όλοι οι απαιτούμενοι κατά περίπτωση φόροι. 

• Η κατάθεση της προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και με υπεύθυνη 

δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο 

βρίσκεται σε ισχύ.  

                                                                                                            Ο Διευθυντής  

  

 

 Γεώργιος Καπούλας 


