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Ημερομηνία 23/03/2023 
Αρ. Πρ. 68 

 

1 ΣΧΟΛΕΙΟ        ΓΕ.Λ. ΑΥΛΩΝΑ          

2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΝΑΥΠΛΙΟ 4/05/2023 – 5/05/2023 

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
(ΜΑΘΗΤΕΣ-ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ) 

39 – 45 ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄ΤΑΞΗΣ & 3 ΣΥΝΟΔΟΙ 

4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ/Α- 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Μεταφορά με σύγχρονα τουριστικά 
λεωφορεία που πληρούν όλες τις προδιαγραφές 
όπως ορίζει ο νόμος και οι ισχύουσες διατάξεις 
(ζώνες, ΚΤΕΟ κλπ.).  

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ/ΔΙΚΛΙΝΑ/ΤΡΙΚΛΙΝΑ- 
ΠΡΩΙΝΟ Ή ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ)  

Ξενοδοχείο τουλάχιστον 4* στο Ναύπλιο, με 
ημιδιατροφή, μονόκλινα για τους συνοδούς, 
3κλινα για τους μαθητές. Τα δωμάτια να 
βρίσκονται σε πτέρυγα αποκλειστικά για το 
σχολείο.    

6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΧΩΡΩΝ, ΓΕΥΜΑΤΑ κ.τ.λ.)) 

Συνοδός του γραφείου σε όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. Μετακινήσεις σε αρχαιολογικούς – 
ιστορικούς χώρους και αξιοθέατα σύμφωνα με 
το πρόγραμμα της εκδρομής. Ενδεικτικά να 
περιλαμβάνονται το Παλαμήδι, οι Μυκήνες και 
η Επίδαυρος. 

7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 
(ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ) 

ΝΑΙ 

8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ  Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  

ΝΑΙ και επιπλέον, σε περίπτωση θετικού 
κρούσματος covid, η κάλυψη διαμονής και 

σίτισης χωρίς επιπλέον χρέωση, κατά τη διάρκεια 
της απομόνωσης του κρούσματος. 

9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α.) 

ΝΑΙ 

10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ  
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) 

ΝΑΙ 

mailto:mail@lyk-avlon.att.sch.gr


11 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

30/03/2023 – 12:00 μ.μ. 

12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 30/03/2023 12:30 μ.μ. 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι: 
 α) η προσφορά κατατίθεται κλειστή σε έντυπη μορφή(όχι με email ή fax) στο σχολείο και 
 β) με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση 
ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας τουριστικού γραφείου, η 
οποία βρίσκεται σε ισχύ και, 
γ) με κάθε προσφορά κατατίθεται βεβαίωση διαθεσιμότητας δωματίων από τα ξενοδοχεία προς τα 
τουριστικά πρακτορεία. 
δ) Οποιεσδήποτε προκαταβολές θα επιστραφούν στο ακέραιο, σε περίπτωση ματαίωσης της εκδρομής 
για λόγους ανωτέρας βίας. Το ίδιο θα ισχύει και στην περίπτωση που κάποιος μαθητής για 
αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιώσει τη συμμετοχή του.  
ε) Η ρητή ακολουθία όλων των ανωτέρω προδιαγραφών, η ποιότητα, η ασφάλεια των ξενοδοχείων και 
μέσων μεταφοράς – σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή, το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα 
επισκέψεων και ξεναγήσεων καθώς και η εμπειρία και η αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου 
αποτελούν βασικό κριτήριο επιλογής.   
  
 
 
 
 
 
 

Ο Διευθυντής 
 
 
 

      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΣΗΣ 
 
 
 
 
 


