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Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Αγ. Κηρύκου Ικαρίας προσκαλεί τα 

ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την  τριήμερη 

εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της  Β΄ Τάξης του σχολείου στην Αθήνα και στο 

Ναύπλιο, με τα εξής δεδομένα: 

1. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 23 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές. 

2. Αεροπορικά εισιτήρια από Ικαρία για Αθήνα στις 26/03/2023, διαμονή ένα 

βράδυ στην Αθήνα, αναχώρηση με πούλμαν για Ναύπλιο στις  27/03/2023 και επιστροφή 

από Ναύπλιο για Ικαρία στις 30/03/2023, με πούλμαν για Αθήνα και αεροπορικά εισιτήρια 

για Ικαρία. 

3. Κατάλυμα: Ξενοδοχείο  3*ή 4*αστέρων για 1 διανυκτέρευση σε κεντρικό 

ξενοδοχείο στην Αθήνα στις 26/03/2023 και 3 διανυκτερεύσεις στο Ναύπλιο, κατά 

προτίμηση μέσα στη πόλη, (27, 28 και 29/03/2023) με  πρωινό (θα θέλαμε επίσης  

προσφορές με και χωρίς ημιδιατροφή). Συζητήσιμες και άλλες προτάσεις. (Να αναφέρονται 

τα στοιχεία του ξενοδοχείου: όνομα, κατηγορία, ηλεκτρονική διεύθυνση, τοποθεσία και 

βεβαίωση του ξενοδοχείου ότι υπάρχει διαθεσιμότητα για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες). 

4. Γιατρός 

5. Δωμάτια δίκλινα και τρίκλινα με ατομικό μπάνιο για τους μαθητές και μονόκλινα 

για τους συνοδούς καθηγητές. 

6. Λοιπές Υπηρεσίες: Διάθεση κατ’ αποκλειστικότητα λεωφορείου στο σχολείο μας 

για όλες τις ημέρες και  για τις μετακινήσεις από το αεροδρόμιο προς ξενοδοχείο και 

αντίστροφα, εντός και εκτός της πόλης (Αθήνα / Ναύπλιο), όλη την ημέρα, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα της εκδρομής και αμοιβή του οδηγού για όλες τις μετακινήσεις της εκδρομής. 
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Το λεωφορείο πρέπει να έχει περάσει όλους τους απαιτούμενους ελέγχους για ασφαλή 

μεταφορά. 

7. Δυνατότητα αλλαγής ημερομηνιών σε περίπτωση απαγορευτικού λόγω 

κακοκαιρίας ή απεργίας. 

Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν και τα εξής: 

1. Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. 

2. Ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

3.   Βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 

του Ν.2160/1993 και το προβλεπόμενο δελτίο απογραφής και τεχνικού ελέγχου από το 

ΚΤΕΟ για το λεωφορείο. 

4.  Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. 

5.  Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του ταξιδιωτικού γραφείου. 

6. Ειδικό Σήμα λειτουργίας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ. 

7. Τελική τιμή του ατόμου και συνολική τιμή της εκδρομής. 

 

Οι προσφορές να αποσταλούν στο Γενικό Λύκειο Αγίου Κηρύκου,  

τηλέφωνο και Φαξ 22750 22248, μέχρι την Παρασκευή 10/02/2023 και ώρα 12.00μμ. 

 

Ο Διευθυντής του σχολείου 

Λακιός Ευστράτιος  (ΠΕ11) 

 

 


