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ΠΡΟΣ: Τουριστικά Γραφεία 
  

Π Ρ ΟΚΗΡ ΥΞΗ  

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς  
 για ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  

ΤΗΣ Α΄ΚΑΙ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΝΥΜΦΑΙΟ  
 

Καλούμε, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ.20883 /ΓΔ4/12-2-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 456/τ. Β΄/2020/13-2-2020 τα ενδιαφερόμενα 
τουριστικά γραφεία να υποβάλλουν στο σχολείο, μέχρι την  12/01/2023  ΚΑΙ ώρα 09.30, κλειστές προσφορές στις 
οποίες θα αναγράφεται η συνολική τιμή του ταξιδιού (με το ΦΠΑ) και η επιβάρυνση ανά μαθητή.  
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΑΓΡΙΝΙΟ–ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΝΥΜΦΑΙΟ και ΚΑΣΤΟΡΙΑ– ΑΓΡΙΝΙΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 27/04/2023, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:06.00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 29/04/2023,   ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 22.00 

ΤΑΞΗ : Α΄  ΚΑΙ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:45 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 05 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΠΕΜΠΤΗ 27-4-2023 :   

Αγρίνιο -Καστοριά         

 6.00 Αναχώρηση από Αγρίνιο, το χώρο του σχολείου  
 8.00: Στάση στο δρόμο στα Γιάννενα για καφέ 
 11.00: Στάση στο Δισπηλιό και περιήγηση στο Λιμναίο οικισμό  
12.00: Επίσκεψη στο Μουσικό σχολείο Καστοριάς  (6ος χρόνος λειτουργίας) 
 14.30:  Βόλτα στην Καστοριά,  μεσημεριανό γεύμα  
 16.30:  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
20.00: Επίσκεψη σε γουναράδικα της πόλης και στο εκθεσιακό κέντρο γούνας (αν είναι 
ανοιχτό). Νυχτερινή βόλτα στην πόλη και στα  αρχοντικά.  Βραδινό φαγητό 
23.00:Διανυκτέρευση 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-4-2023: 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 

8.00: Πρωινό και αναχώρηση για Νυμφαίο. 
10.30 : Άφιξη  και επίσκεψη στο Καταφύγιο του Λύκου και στη συνέχεια στο Καταφύγιο της 
Αρκούδας 



ΛΥΚΟΥ -ΑΡΚΟΥΔΑΣ 
13.00: Επίσκεψη στη Νικίειο Σχολή, όπου στεγάζεται το περιβαλλοντικό κέντρο ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ 
(Κέντρο ενημέρωσης για την καφέ Αρκούδα) 
14.30: Γεύμα και ελεύθερος χρόνος 
17.00: Επιστροφή στην Καστοριά 
21.00: Νυχτερινή βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση  
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29-04-2023 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ –ΑΓΡΙΝΙΟ 

9.00: Πρωινό  
10.00: Επίσκεψη στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και στο Ενυάλιο Μουσείο 
11.00: Επίσκεψη στη σπηλιά του Δράκου στη Μονή Μαυριώτισσα  και το παρεκκλήσι του Αγίου 
Ιωάννη του Θεολόγου, διακοσμημένο με σημαντικές τοιχογραφίες του 11ου αιώνα  
14:00: Γεύμα και ελεύθερος χρόνος 
15.00: Αναχώρηση για Αγρίνιο με ενδιάμεσες  στάσεις ή στα Γιάννενα ή στην Άρτα  
22.00: Άφιξη στο Αγρίνιο 

 

 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. 
2. Διαμονή σε κατάλυμα 3 ή 4 αστέρων  εντός του ιστού της πόλης ή  έως 1-2 χλμ εκτός  το οποίο διέπεται από τον 

κανονισμό λειτουργίας που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Τουριστικής ή άλλης νομοθεσίας. Το κατάλυμα θα προσφέρει πρωϊνό 
όλες τις ημέρες (american  breakfast). Θα είναι στην ευχέρεια του σχολείου να επιλέξει αν το κατάλυμα θα είναι εντός ή 
εκτός πόλης  

3. H διαμονή των μαθητών επιθυμούμε να γίνει ως εξής:      ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ :   23   ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ:22 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ:   7 ΤΡΙΚΛΙΝΑ και 1 ΔΙΚΛΙΝΟ  
ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ:  6  ΤΡΙΚΛΙΝΑ  ΚΑΙ   1 ΤΕΤΡΑΚΛΙΝ0 ή 2 ΔΙΚΛΙΝΑ  
 
Για τις συνοδούς εκπαιδευτικούς:    05      ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ 

 
Τα δωμάτια διαμονής  των μαθητών, μαθητριών και των συνοδών εκπαιδευτικών προτείνεται να είναι στον ίδιο όροφο, (αν 
αυτό είναι εφικτό)   

4. Το κατάλυμα θα πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας ή και ίδρυσης ή άλλη άδεια της  αρμόδιας  αρχής, η οποία 
θα είναι σε ισχύ. 
5. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (επίσκεψη χώρων, μουσείων, περιήγηση στην πόλη, κλπ) 
6. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή.ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
7. Υποχρεωτική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
8. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
9. Στην προσφορά θα αναγράφονται τα στοιχεία του λεωφορείου (πινακίδα, μοντέλο, χρονολογία πρώτης άδειας. Το λεωφορείο 

θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. Αποκλείονται τα διώροφα λεωφορεία  
10. Ο οδηγός και ο συνοδηγός να συνεργάζονται και να ακολουθούν τις εντολές του αρχηγού της επίσκεψης. 
11. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι τα δεδομένα που θα δώσουν για την ποιότητα των ξενοδοχείων  να 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να τηρηθούν οι όροι  οι οποίοι  τίθενται παραπάνω. 
12. Δεν επιθυμούμε την προσφορά με διώροφο λεωφορείο 
13. Η πληρωμή θα γίνει με την έκδοση των παραστατικών στοιχείων και την κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό 

λογαριασμό 
 
Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία. 
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. 
Το 30% της συνολικής δαπάνης της εκδρομής θα παρακρατηθεί  απ΄ το σχολείο και θα  καταβληθεί στο Τουριστικό 

Γραφείο μετά την επιστροφή από την εκδρομή, το οποίο  και θα αποτελεί εγγύηση τήρησης της μεταξύ μας συμφωνίας. 
Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που είναι ΠΡΟΣΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και θα εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και 

ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδρομής. Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η παλαιότητα των λεωφορείων.   

https://www.google.gr/search?q=american+breakfast&biw=931&bih=463&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=I4LSVOzWGM32aKnAgugF&ved=0CB4QsAQ


Πριν την αναχώρηση όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά καλής λειτουργίας των λεωφορείων θα εξεταστούν από την 
Τροχαία Αγρινίου. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

1) Το οριστικό πρόγραμμα της εκπαιδευτικής εκδρομής μπορεί να διαφοροποιηθεί 
2) Παρακαλούνται τα ταξιδιωτικά πρακτορεία να είναι πολύ προσεκτικά στην αναφορά των αστεριών του 

καταλύματος που προσφέρουν, καθώς και στην απόστασή του από την πόλη, γιατί έχει παρατηρηθεί να 
μην υπάρχει συνάφεια μεταξύ αυτών που προσφέρονται με αυτά που τελικά αντιμετωπίζουν οι μαθητές, 
όταν φτάνουν στον προορισμό τους και διαμένουν στα καταλύματα. 

 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 

 
Μπεκούλη Ευδοξία, ΠΕ02 
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