
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ.Ε. ΕΡΡΩΝ 

ΥΟΛΕΙΟ: 4o  ΛΤΚΕΙΟ ΕΡΡΩΝ 
                                                                                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/03/2022 

                                                                           ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ.:  62 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΣΡΙΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ – ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ Α΄  ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

1. α) ΥΟΛΕΙΟ: 4o ΓΔΛ ΔΡΡΩΝ  

    β) ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΥΟΛΕΙΟΤ: 2321035750 

    γ) EMAIL ΥΟΛΕΙΟΤ: mail@4lyk-serron.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΜΟ:    ΓΙΑΝΝΕΝΑ  
 

3. ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ: 
 

3 ΗΜΕΡΕ  ( 2 ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ) 
 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ: από Σεηάπηη  13/04/2022  έωρ  Παπαζκεςή 

15/04/2022 

5. α) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ   
    ΜΑΘΗΣΩΝ: 

 82  μαθηηέρ και ένα free : ζύνολο 83 

μαθηηέρ 

    β) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ    
    ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ: 

 πένηε (5) 

6. α) ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟΤ:   4  αζηέξσλ  

    β) ΠΕΡΙΟΥΗ (ΚΕΝΣΡΟ ή ΟΥΙ): 

Ενηόρ οικιζηικού ιζηού ή ηο πολύ 5 σιλ. από 
ηο κένηπο. Γσκάηηα δίθιηλα ή ηξίθιηλα  γηα 
ηνπο καζεηέο (ρσξίο ξάληδα) θαη κνλόθιηλα 
γηα ηνπο θαζεγεηέο. ( όινη ζε έλα θηίξην) 

7. ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΟ: δύν  ζύγρξνλα ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία 
ζύγρξνλα  

8. ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ: ππωινό ζηο ξενοδοσείο και ένα γεύμα 
(ημιδιαηποθή) για ηιρ δύο  ημέπερ. 

9. ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΕΤΘΤΝΗ    
    ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΝΑΙ (Τπνρξεσηηθό)  

10. ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ:  

11. ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    
      ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟ   
      ΥΟΛΕΙΟ: 

Πέκπηε   17-03-2022 θαη ώξα 11:00 ζε 
ζθξαγηζκέλνπο – θιεηζηνύο  θαθέινπο ζην 
γξαθείν ηνπ Γ/ληή.  

12. ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΟΥΕ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟΤ    

      (ΝΑΙ ή ΟΥΙ): Αξρεγό εθδξνκήο. 

 

  

 

 

 

 

 



ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΡΟΤΝΣΑΙ :   

 

Τπνρξεσηηθή αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή (αξηζκόο ζπκβνιαίνπ), ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία θαη αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο πνπ ζα θαιύπηεη ηνπο καζεηέο θαη ζπλνδνύο ζε 
πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί θαη ππεύζπλε 
δήισζε όηη ην πξαθηνξείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 
ηελ πξνζθνξά ηνπ πξαθηνξείνπ ζα πξέπεη  λα αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο καδί 
κε ην ΦΠΑ, θαζώο θαη ην θόζηνο αλά καζεηή. Θα δνζνύλ απνδείμεηο από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν ζε 
θάζε καζεηή μερσξηζηά. 
Δπηά εκέξεο κεηά ηελ θαηνρύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ν κεηνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα 
πξνζθνκίζεη γξαπηή βεβαίσζε όηη δηαζέηεη ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό δσκαηίσλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 
εκεξνκελίεο γηα ηελ δηακνλή ησλ καζεηώλ θαη ζπλνδώλ ηνπ ζρνιείνπ καο.  
Αλ δελ ηεξεζνύλ ηα αλαθεξόκελα παξαπάλσ, ζα θιεζεί ν ακέζσο επόκελνο κεηνδόηεο. 
Με ηελ παξαπάλσ  γξαπηή βεβαίσζε ζα δνζεί θαη ε πξώηε δόζε ησλ ρξεκάησλ. Η δεύηεξε δόζε 
ησλ ρξεκάησλ ζα δνζεί κία εβδνκάδα πξηλ ηελ αλαρώξεζε θαη ε ηξίηε δόζε ακέζσο κεηά ην πέξαο 
ηεο εθδξνκήο. 
Σα ιεσθνξεία ζα είλαη δηαζέζηκα γηα όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ. 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :  
 

1η  ημέπα, Σεηάπηη  13  Αππιλίος  2022 

 

Αλαρώξεζε  ζηηο 7:15 π.κ. από ην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ,  ζηάζε θαη πεξηήγεζε ζηελ πόιε ηεο 
Βέξνηαο,  άθημε ζην Μέηζνβν ην κεζεκέξη γηα γεύκα, επίζθεςε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο 
Γσδώλεο, ην απόγεπκα, άθημε ζηα Ισάλληλα θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γεύκα, ην βξάδπ, 
έμνδνο ζηελ πόιε ησλ Ισαλλίλσλ. Καηόπηλ, επηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη δηαλπθηέξεπζε.  
 

2η  ημέπα, Πέμπηη   14  Αππιλίος  2022  

 

Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα επίζθεςε ζην ζπήιαην ηνπ Πεξάκαηνο. ηε ζπλέρεηα, 
επίζθεςε ζην καξηπξηθό ρσξηό Ληγθηάδεο.  ηε ζπλέρεηα, επηζηξνθή κε ην ιεσθνξείν ζηελ πόιε 
ησλ Ισαλλίλσλ .Πεξηήγεζε θαη μελάγεζε ζην Κάζηξν ησλ Ισαλλίλσλ θαη ζην Μνπζείν ηνπ 
Κάζηξνπ . Δπίζθεςε ζην λεζάθη ηεο ιίκλεο θαη ζην κνπζείν-ζπίηη ηνπ Αιή Παζά. Σν απόγεπκα, 
επηζηξνθή κε ην ιεσθνξείν ζην μελνδνρείν γηα αλάπαπζε. Σν βξάδπ, γεύκα θη έμνδνο. Δπηζηξνθή 
ζην μελνδνρείν γηα δηαλπθηέξεπζε.  

 

3η ημέπα, Παπαζκεςή  15 Αππιλίος 2022  

 

Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε ηεο Καζηνξηάο. Δπίζθεςε ζην κνπζείν 
Βξέιιε. Δπίζθεςε ζηνλ πξντζηνξηθό νηθηζκό ηνπ Γηζπειηνύ. Άθημε ζηελ Καζηνξηά, πεξηήγεζε 
ζηε ιίκλε  θαη γεύκα. Δπίζθεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αξθηνύξνπ. Σν απόγεπκα, αλαρώξεζε  κε 
ζηάζε ζηα Olympus Plaza (ΠΛΑΣΑΝΟΤ) θαη ην βξάδπ , ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, πεξίπνπ ζηηο 
21:00.  

 

 

                                                                                                                   Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 
                                                                                                       ΓΗΜΗΣΡΙΟ  ΩΣΗΡΙΑΓΗ 

 

          


