
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 Θέρμο: 16-04-2018 

 Αριθ. πρωτ.:109 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

————— 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ 

 

Ταχ. διεύθυνση : Θέρμο 

Ταχ. κώδικας : 30008 

Πληροφορίες : Μαραγιάννης Κωνσταντίνος 

Τηλέφωνο : 26440 22261 

F A X : 26440 23220 

e-mail : lyktherm@sch.gr 

 

Προς:Προς:Προς:Προς: 

 

Ταξιδιωτικά γραφεία  

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για σύνολο μετακινήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 

«Cycling Against Bullying» - «2016-1-TR01-KA219-034225_2». 

 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα μετακινήσεων: 

Δευτέρα 23-04-2018:  Αθήνα – Μουσείο – αεροδρόμιο (50 άτομα – 1 λεωφορείο) 

Αναχώρηση από Θέρμο –Μουσείο Ακρόπολης (08:55 άφιξη για παραλαβή αποσκευών εταίρων)  – αεροδρόμιο 

(11:30 & 12:35 παραλαβή υπολοίπων εταίρων) – επιστροφή στο Μουσείο Ακρόπολης –αναχώρηση (16:30) για 

Θέρμο (Αλθαία) 

 

Τρίτη 24-04-2018: Κάτω Μυρτιά (50 άτομα – 1 λεωφορείο) 

Αναχώρηση από Θέρμο (13:00) -  Κάτω Μυρτιά (γεύμα) – Κτήμα Πιθάρι (15:00) -  Ιερά Μονή Εισοδίων της 

Θεοτόκου, Μυρτιάς (18:00) – Επιστροφή στο Θέρμο – Ξενοδοχείο Αλθαία  

 

Τετάρτη 25-04-2018: Αρχαία Ολυμπία – Παραλία Παλούκι – Ναύπακτος (80 άτομα – 2 λεωφορεία) 

Αναχώρηση από Θέρμο (κεντρική πλατεία) – Αρχαία Ολυμπία (ξενάγηση) – Παραλία Παλούκι (γεύμα) – 

Ναύπακτος (στάση) – Επιστροφή Θέρμο (γεύμα) – Ξενοδοχείο Αλθαία 

 

Πέμπτη 25-04-2018: Γέφυρα Μπανιά (50 άτομα – 1 λεωφορείο) 

Αναχώρηση από Θέρμο (07:45 κεντρική πλατεία & Ξενοδοχείο Αλθαία) –γέφυρα Μπανιά (γεύμα) – επιστροφή 

Θέρμο  

 

Παρασκευή 26-04-2018: Αθήνα – αεροδρόμιο – ξενοδοχεία Αθηνών (50 άτομα – 1 λεωφορείο) 

Αναχώρηση από Θέρμο (09:30 κεντρική πλατεία & Ξενοδοχείο Αλθαία)   - Άφιξη Αεροδρόμιο (14:30) – 

ξενοδοχεία Αθηνών 

 

 

 



 

 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

 
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. 

2. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης διοργανωτή. 

3. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Θα κοπούν ξεχωριστά φορολογικά παραστατικά ανά χώρα συμμετοχής 

4. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 

 

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό 

σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα 

αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο 

που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 19-04-2018 και ώρα 09:00 π.μ. 

Καθώς οι ημέρες και οι ώρες άφιξης των αποστολών δεν ήταν δυνατόν να καθοριστούν νωρίτερα από 

σήμερα, παρακαλούμε για την επείγουσα κατάθεσης της προσφοράς σας. Για το λόγο αυτό είναι δυνατή η  

κατάθεση της προσφοράς σας να γίνει και με email στο email του σχολείου μας: lyktherm@sch.gr  

(κλειδωμένο με κωδικό) 

 

 

Ο Διευθυντής 

 

 

Μαραγιάννης Κωνσταντίνος 

 

 

 

 

 

 

 

 


