
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.  

ΕΛΛΑΔΟΣ  
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ  
                                     30008 ΘΕΡΜΟ 

       Πληροφορίες: Κων/νος Μαραγιάννης 

Τηλ: 2644022261 

                      email: lyktherm@sch.gr 

Θέρμο, 21-3-2023 

 
                                            Αριθ. Πρωτ. :54  
 
 
 
 
 

 
                    ΠΡΟΣ:  Ταξιδιωτικά γραφεία 

 

 
                                                  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
            εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής   προσφοράς  

                   για    3ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Καστοριά.  

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 27-4-2023     ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07.00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 29-04-2023    ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 21.30 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:41 (20 ΑΓΟΡΙΑ 21 ΚΟΡΙΤΣΙΑ) 
ΤΑΞΗ:  Α ΄ΚΑΙ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 04 
 

       Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
1Η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 
07:45: Αναχώρηση από Θέρμο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη με 
ενδιάμεσες στάσεις. 
12:00: Άφιξη στο Πανεπιστήμιο και επίσκεψη – ξενάγηση  στο χώρο – ενημέρωση για τις 
πανεπιστημιακές σπουδές και τις επαγγελματικές προοπτικές.. 
14:00 – 15:00: Ελεύθερος χρόνος για φαγητό στην πόλη της Κοζάνης. 
15:00 Αναχώρηση για Καστοριά, άφιξη στις 16:30 και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
18:30 : Περιήγηση στην πόλη της Καστοριάς, στην παλιά πόλη, στις συνοικίες και στη λίμνη της 
Καστοριάς. 
21:00: Δείπνο και επιστροφή για διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο 
 
2Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 
08:30 – 09:00: Πρωινό στο ξενοδοχείο 
09:00 – 10:30 :Λιμναίος παλαιολιθικός οικισμός,  
11:30: Αναχώρηση για επίσκεψη στις Πρέσπες, Αγ. Αχίλλειο κτλ. , Φαγητό στην περιοχή. 
18:00: Επιστροφή στην Καστοριά. 
20:30: Βραδινή έξοδος στην πόλη, δείπνο και επιστροφή για διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 
 
3Η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 
08:30 – 09:00: Πρωινό στο ξενοδοχείο 



09:30: Αναχώρηση για Νυμφαίο , επίσκεψη στον Αρκτούρο. 
13:30: Περιήγηση στο Νυμφαίο, φαγητό κ.τ.λ  
15:30 :Αναχώρηση για Θέρμο με μικρή στάση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Μηλιάς 
Γρεβενών και ενδιάμεσες στάσεις για άλλες ανάγκες. 
21:30 μ.μ.: Άφιξη στο Θέρμο.  
Παρατήρηση: Η ημερομηνία των επισκέψεων στα διάφορα μνημεία – χώρους μπορεί να 
διαφοροποιηθεί. Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για όλες τις μετακινήσεις. 
 
Γ. Απαιτήσεις Προσφοράς 
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 
 
1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου(τύπος, άδεια κυκλοφορίας, αριθμός θέσεων) και 

τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές.  
2. Κλιματιζόμενα λεωφορεία που να πληρούν τους κανόνες ασφαλείας και έγκριση Κ.Τ.Ε.Ο. 
 
3. Διαμονή σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 3 - 4 αστέρων με πρωινό στo κέντρο της Καστοριάς.  
4. Τα δωμάτια των ξενοδοχείων να είναι δίκλινα-τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για 

τους συνοδούς καθηγητές.  
5. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή.  
6. Πρόσθετη ασφάλιση η οποία να καλύπτει τα έξοδα των συμμετεχόντων στην εκδρομή, σε 

περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.  
7. Το συνολικό ποσό της προσφοράς θα περιλαμβάνει και το Φ.Π.Α. Στην προσφορά να 

αναφερθεί το συνολικό κόστος της εκδρομής, αλλά και το κόστος ανά άτομο. Στην 

προσφορά να υπολογίζονται όλοι οι φόροι του ξενοδοχείου και τα διόδια .  
8. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο 

οποίο θα αναφέρεται ρητά η τμηματική καταβολή του ποσού της εκδρομής (30% με την 

υπογραφή, 40% μία βδομάδα πριν την αναχώρηση και 30% με την επιστροφή).  
9. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι 

διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και την ασφάλεια 

επαγγελματικής αστικής ευθύνης. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ή στο mail: 

lyktherm@sch.gr ( με κωδικό ασφαλείας) στο Γενικό Λύκειο Θέρμου, το αργότερο μέχρι την 

Τρίτη 28/03/ 2023 και ώρα 12:00. 
 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας. 
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