
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 

 

Στα πλαίσια των δράσεων του περιβαλλοντικού προγράμματος «Εθνικοί 

Δρυμοί, Εθνικός Δρυμός Βίκου- Αώου:  Ένας πολύτιμος θησαυρός της 

Ελλάδας» 

 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση:  Σπ. Μουστακλή 6 

ΤΚ – Πόλη:  35100 – Λαμία 

Email:  mail@3gym-lamias.fth.sch.gr 

Πληροφορίες:  Τριανταφύλλου Νίκη 

Τηλέφωνο:  22310 52433  Fax: 22310 22476 

 

Ο Διευθυντής του 3ου Γυμν. Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από 

Ταξιδιωτικά Γραφεία, για τη διοργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης 

μαθητών της Γ’ Τάξης. Η εκπαιδευτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί  

από 18-4-2013, ημέρα Πέμπτη μέχρι και 20-4-2013 ημέρα Σάββατο στην 

Κόνιτσα. 

Ο αριθμός των μαθητών θα είναι 22 και 4 οι συνοδοί καθηγητές. 

Οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων θα πρέπει να εξασφαλίζουν:  

 Κατηγορία ξενοδοχείου τουλάχιστον τριών αστέρων, καθώς και το τι θα 

προσφέρει. 

 Είδος δωματίων (δίκλινα, τρίκλινα, τετράκλινα) 

 Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης 

 ΦΠΑ 

 Συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή 

Επίσης να γίνει προσφορά και χωρίς την ξενοδοχειακή κάλυψη δηλαδή μόνο 

για την μετακίνηση των μαθητών και ότι συνεπάγεται αυτής. 

Τέλος, στον κλειστό φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει και 

υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει το 

ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Οι 

προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 22-3-2013,  ημέρα Παρασκευή 



και ώρα 12:00, οπότε θα γίνει και το άνοιγμα των προσφορών στο γραφείο 

του Διευθυντή του 3ου Γυμν. Λαμίας ( Σπ. Μουστακλή 6, 35100 Λαμία). 

 

Το πρόγραμμα της επίσκεψης έχει ως εξής: 

 

1η ΗΜΕΡΑ  Πέμπτη, 18-4-2013 

Αναχώρηση από Λαμία, ενδιάμεση στάση στο Μέτσοβο, άφιξη στην Κόνιτσα, 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και μεσημεριανό φαγητό. Απογευματινή 

πεζοπορία στο φαράγγι του Αώου από το γεφύρι της Κόνιτσας. 

Διανυκτέρευση. 

2η ΗΜΕΡΑ Παρασκευή, 19-4-2013 

Πρόγευμα. Επίσκεψη στο Γεφύρι Κλειδωνιάς, στο Πάπιγκο μέσω Αρίστης και 

στο Μονοδέντρι για μεσημεριανό φαγητό. 

Στο δρόμο για Κήπους στάση στο γεφύρι Καλόγερου και στο γεφύρι Κόκκορη. 

Στο Καπέσοβο στάση και επιστροφή στην Κόνιτσα από το χωρίο Ασπράγγελοι 

– Καρυές και Εθνική Οδό. 

3η ΗΜΕΡΑ Σάββατο, 20-4-2013 

Πρόγευμα. Επίσκεψη στην Ι. Μ. Παναγίας Μολυβδοσκέπαστης, στάση στο 

Καλπάκι, φαγητό στο Μέτσοβο, στάση στα Τρίκαλα και άφιξη στη Λαμία 

περίπου στις 21:00. 

 

 Λαμία 12-3-2013 

 Ο Διευθυντής  

 Ιωάννης Ζωγλοπίτης 


