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Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη 

             του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος 

Το Γυμνάσιο Ανωγείων ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση 

εκπαιδευτικής επίσκεψης του σχολείου μας.  

Συγκεκριμένα: Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από 7 Μαΐου έως 10 Μαΐου 2022, στην περιοχή της 

Θεσσαλονίκης. Ο πιθανός αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 42-44  μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές. Οι 

συνοδοί καθηγητές να είναι δωρεάν. Η μετακίνηση των μαθητών θα γίνει με  αεροπορική εταιρεία .Στην επίσκεψη 

θα συμμετέχουν και μαθητές του Γυμνασίου Κράνας. 

Το πρόγραμμα της επίσκεψης θα περιλαμβάνει:  

Σάββατο 7/5  

 Αναχώρηση το  πρωί από το σχολικό κτίριο για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου ή των Χανίων 

 Άφιξη στη Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο - Επίσκεψη στο Επταπύργιο -  Ροτόντα - Ελεύθερο 

απόγευμα – Πλατεία Αριστοτέλους 

Κυριακή 8/5 

Πρωινό στο ξενοδοχείο αναχώρηση και ξενάγηση στον αρχαιολογικό  χώρο και στο Μουσείο της Βεργίνας-

Επιστροφή στην Θεσσαλονίκη- Ξενάγηση στην πόλη - Βραδινή έξοδος 

Δευτέρα 9/5  



Επίσκεψη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης – Βυζαντινό Μουσείο – Λευκό Πύργο – Αγορά της πόλης 

Τρίτη 10/5  

Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο -  Επίσκεψη στο  Μουσείο Τεχνολογίας «Noesis» - Γεύμα – 

Αναχώρηση για το αεροδρόμιο Μακεδονία -  Άφιξη στο Ηράκλειο ή τα Χανιά.  Επιβίβαση στο λεωφορείο και 

αναχώρηση για Ανώγεια.   

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:   

Ρητή αναφορά στην κατηγορία του ξενοδοχείου, στο οποίο θα καταλύσουν οι εκδρομείς (κατά προτίμηση 

ξενοδοχείο  4 αστέρων).   

Δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα στο ξενοδοχείο για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς  και μετακίνηση 

με το λεωφορείο στους συγκεκριμένους προορισμούς.   

Στην τιμή του ξενοδοχείου να περιλαμβάνεται πρωινό και ημιδιατροφή 

Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.  Πρόσθετη προαιρετική 

ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.   

Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη 

μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).  Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που 

δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας . Με την προσφορά 

θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα 

λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.   

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής,  αλλά και η επιβάρυνση ανά 
μαθητή.  Επί πλέον στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε 
ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο. 
 Οι προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και θα είναι σύμφωνες με το ΦΕΚ 4187/τ. 
β’/19-09-2021, Άρθρο 4 καθώς και τις Υ.Α. 129287/Γ2/10-09-2021 (ΦΕΚ 2769/τ.Β’/02-12-2011) και Υ.Α. 
33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β’/06-03-2017). 
 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 

13.00 στο γραφείο της  Διευθύντριας του Γυμνασίου Ανωγείων, ΑΝΩΓΕΙΑ    Τ.Κ 74051. 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 

13:30 μ.μ. 

 

                                                                                                   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

                                                                                               ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ 

 

 


