
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ  3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  

 

Για την εκπαιδευτική εκδρομή που θέλει να πραγματοποιήσει το σχολείο μας, ζητούμε ΚΛΕΙΣΤΕΣ 

προσφορές (έντυπα ή ηλεκτρονικά) από τα τουριστικά γραφεία μέχρι την Παρασκευή 08/04/2022 και ώρα 

12.00 οι οποίες θα κατατεθούν στο γραφείο του διευθυντή του 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ:  Πέμπτη βράδυ 05/05/2022 ακτοπλοϊκώς  
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: Δευτέρα πρωί 09/05/2022 ακτοπλοϊκώς 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ :  48 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΔΩΝ :  3 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: 2 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

ΠΕΜΠΤΗ 05/05/2022 
 

18:00 Αναχώρηση ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Μυτιλήνης με προορισμό τον Πειραιά 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/05/2022 
 

07:00 Αναχώρηση από τον Πειραιά για την Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ της Νέας Μάκρης 

11:00  Προσκυνηματική επίσκεψη στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος (το μοναστήρι 
του σύγχρονου Αγίου Πορφυρίου) στο Μήλεσι Ωρωπού 

13:00 Γεύμα 

15:00 Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση 

19:00 Επίσκεψη στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ 

21:00 Δείπνο  και παρακολούθηση θεατρικής παράστασης 

22:00   Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 07/05/2022 
 

09:00 Επίσκεψη στην Ακρόπολη και στο Μουσείο Ακροπόλεως 

13:00 Γεύμα στο Μοναστηράκι 

15:00  Επίσκεψη στην Πλάκα και στην οικία της κυράς των Αθηνών, Αγίας Φιλοθέης (στα 
πλαίσια των ετήσιων εορτασμών για τα 500 χρόνια από τη γέννησή της) 

17:00 Επίσκεψη στο The Mall Athens 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Μυτιλήνη  01/04/2022 

Αρ. πρωτ:70 

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
  ΠΡΟΣ: Τουριστικά πρακτορεία 

Ταχ.Δ/νση : Στρ. Μυριβήλη 106  

Ταχ. κώδικας: 81100 
  

Τηλέφωνο : 22510-23738   

FAX: 22510-47753 ΚΟΙΝ:   ΔΙΔΕ N. Λέσβου 

Δικτυακός τόπος: https://3gym-mytil.les.sch.gr/   

 



17:00 Δείπνο σε κέντρο διασκέδασης 

22:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 08/05/2022 
 
 

09:00 Επίσκεψη στο Ίδρυμα Ευγενίδου - Πλανητάριο Αθήνας  

13:00 Γεύμα  

15:00  Επίσκεψη στο θωρηκτό Αβέρωφ 

17:00 Επίσκεψη στο Ίδρυμα Σ. Νιάρχος 

20:00 Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά, επιβίβαση στο πλοίο & αναχώρηση για Μυτιλήνη 

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 09/05/2022 
 

06:30 Άφιξη στο λιμάνι της Μυτιλήνης 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ 

1. Το ξενοδοχείο να είναι σε κεντρικό σημείο της Αθήνας σε ασφαλή περιοχή.  
2. Το ξενοδοχείο να είναι τουλάχιστον τριών αστέρων (επίσημος χαρακτηρισμός ΕΟΤ). 
3. Η διαμονή των μαθητών στο ξενοδοχείο θα είναι  σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και των καθηγητών συνοδών 

σε μονόκλινα δωμάτια. 
4. Όλοι οι μαθητές θα μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο και δεν θα επιτραπεί ο χωρισμός  σε δύο ξενοδοχεία, ανεξάρτητα 

αν αυτά είναι κοντά. 
5. Σε όλα τα μέλη της εκδρομής θα προσφέρεται πρωινό  από το ξενοδοχείο. 
6. Το λεωφορείο θα είναι τουριστικό με κλιματισμό, μουσική, μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο, ζώνες 

ασφαλείας και θα πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας. Δύο τουλάχιστον εβδομάδες πριν την 
πραγματοποίηση της εκδρομής θα προσκομισθούν στο σχολείο ασφαλιστήρια συμβόλαια του λεωφορείου, 
φωτοτυπίες από τις άδειες κυκλοφορίας, και το έγγραφο του ελέγχου από τα ΚΤΕΟ. 

7. Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση των μαθητών καθ΄ όλη  τη διάρκεια της ημέρας, στις περιηγήσεις-
ξεναγήσεις, όσο και στη βραδινή έξοδο. 

8. Δέκα μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να φέρει ΓΡΑΠΤΗ 
επιβεβαίωση του ξενοδοχείου ότι διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό δωματίων (μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα) τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία για τη διαμονή  αποκλειστικά και ονομαστικά των μαθητών του  σχολείου μας. Μια 
εβδομάδα πριν την αναχώρηση να έχουμε τους αριθμούς των δωματίων του ξενοδοχείου ώστε να γίνει η 
κατανομή των μαθητών.  

9. Δέκα μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να φέρει ΓΡΑΠΤΗ 
επιβεβαίωση  της Ναυτιλιακής εταιρείας για την κράτηση των διαθέσιμων καμπινών για τη μεταφορά του 
σχολείου μας και τις δύο διαδρομές. Μια εβδομάδα πριν την αναχώρηση να έχουμε τους αριθμούς των 
καμπινών, ώστε να γίνει να  κατανομή των μαθητών στις καμπίνες. 

10. Αν δεν ικανοποιηθούν οι παράγραφοι 8 και 9 της παρούσης προκήρυξης  θα κληθεί ο αμέσως επόμενος 
μειοδότης. 

11. Στο φάκελο της προσφοράς θα υπάρχει φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας  γραφείου γενικού τουρισμού του 
ενδιαφερομένου. Στην προσφορά θα αναφέρεται η επιβάρυνση ανά μαθητή και η συνολική τιμή. 

12. Θα υπάρχει ομαδική ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές. 
13. Σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής θα υπάρχει υποχρεωτικά και συνοδός του γραφείου. 
14. Από τη συνολική αξία της εκδρομής το 20% θα παρακρατηθεί ως  εγγύηση ακριβούς εκτέλεσής της και θα 

αποδοθεί μετά την επιστροφή του σχολείου από την εκδρομή. 
 

Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και  ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ της 
εκδρομής και ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιμές. Θα ληφθεί σοβαρά υπ΄ όψη  η θέση  του Ξενοδοχείου. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Το οριστικό πρόγραμμα και οι ημερομηνίες της εκδρομής ενδέχεται  να διαφοροποιηθούν . Στην περίπτωση 

αυτή θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση. 

 

 
Ο Διευθυντής 

 
 
 


