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ΑΙΑΝΗ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 16/03/2015 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διεξαγωγή Εκπαιδευτι-
κής Επίσκεψης στo Βελιγράδι και το Αλέξινατς της Σερβίας. 

 

Το Γυμνάσιο Αιανής Κοζάνης και το Γενικό Λύκειο Βελεστίνου συνδιοργανώ-
νουν πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βελιγράδι και στο Αλέξινατς της Σερ-
βίας, στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτιστικών δραστηριοτήτων "Η χάρτα του 
Ρήγα χθες και σήμερα" και καλούν με βάση την Εγκύκλιο 129287/Γ2/2011, 
τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία), που επιθυμούν να 
συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν την προσφορά τους σε 
σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τετάρτη 23/03/2016, και ώρα 12:30 μ.μ. στα 
γραφεία των Δ/ντών του Γυμνασίου Αιανής Κοζάνης και του ΓΕΛ Βελεστίνου Μα-
γνησίας.   

 Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και 
απαιτήσεις: 

1. Προορισμός:  Βελιγράδι - Αλέξινατς 

2. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μεταφορά των μαθητών και την 
διαμονή τους σε ξενοδοχείο για τέσσερις (4) νύχτες σε κεντρικό σημείο του  
Βελιγραδίου. Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο καθ' όλη τη διάρ-
κεια της εκδρομής για οποιαδήποτε μεταφορά των μαθητών αποφασισθεί 
από τους συνοδούς καθηγητές.  

3. Κατηγορία καταλύματος: Ξενοδοχείο τριών (3) ή τεσσάρων (4) αστέ-
ρων. Τα δωμάτια θα πρέπει να είναι δίκλινα ή τρίκλινα για τους μαθητές 
και μονόκλινα ή δίκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. Όλοι οι κοινόχρη-
στοι χώροι του ξενοδοχείου να είναι στην διάθεση του σχολείου, σε πλήρη 
λειτουργία κατά τη διαμονή και το ξενοδοχείο να πληροί όλες τις απαραίτη-
τες προϋποθέσεις για την εύρυθμη διαμονή, (θέρμανση, ζεστό νερό, καθα-
ριότητα κλπ).  

 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π & Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
 ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΑΝΗΣ 

 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ  Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 1 
Τ.Κ.-Πόλη:  50004 Αιανή 

Πληροφορίες: Μιχάλης Παππάς 
Τηλέφωνο: 24610-98280 

Fax:       24610-98280 

e-mail: mail@gym-aianis.koz.sch.gr 
website:  http://gym-aianis.koz.sch.gr 

Ταχ.Δ/νση: Βελεστίνο  
Τ.Κ.-Πόλη:  37500 Βελεστίνο 

Πληροφορίες: Μαρία Μπούρα 
Τηλέφωνο: 24250-22422 

Fax:       24250-22422 

e-mail: mail@lyk-velest.mag.sch.gr 

 

mailto:mail@gym-aianis.koz.sch.gr
http://gym-aianis.koz.sch.gr/
mailto:mail@lyk-velest.mag.sch.gr


4. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης, πλήρες πρωινό και ένα 
γεύμα καθημερινά εντός του ξενοδοχείου σε μπουφέ.  

5. Μεταφορικά μέσα: Οδική μετακίνηση με ένα (1) λεωφορείο. 

6. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 27 μαθητές και 5 καθηγητές. 

7. Πρόσθετες προδιαγραφές μέσων μετακίνησης: Το πρακτορείο θα πρέπει να 
διαθέτει πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία που να πληρούν τις απαιτού-
μενες προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δελτίο καταλλη-
λότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ.), να είναι δε στην αποκλειστική διά-
θεσή των σχολείων καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής. 

8. Ημερομηνία αναχώρησης – επιστροφής: Η αναχώρηση από το Γενικό Λύ-
κειο Βελεστίνου Μαγνησίας με στάση στο Γυμνάσιο της Αιανής για την επι-
βίβαση των υπόλοιπων μαθητών έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 
11/04/201 στις 06:00 π.μ. και η επιστροφή την Παρασκευή 15/04/2016 
στις 23:00 μ.μ.  

9. Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθη-
γητών και να παραδοθεί συμβόλαιο αστικής ευθύνης του Τουριστικού Γρα-
φείου. 

10. Να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένων όλων των 
τυχόν κρατήσεων και του ΦΠΑ). 

11. Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει 
και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρί-
σκεται σε ισχύ. 

12. Οι προσφορές θα ανοιχτούν από την επιτροπή που συστήθηκε με βάση την 
Εγκύκλιο 129287/Γ2/2011, την Τετάρτη 23/03/2016, και ώρα 12:30 
μ.μ. στα γραφεία των Δ/ντών του Γυμνασίου Αιανής Κοζάνης και ΓΕΛ Βελε-
στίνου Μαγνησίας, σε κοινή τηλεδιάσκεψη. 

13. Τα Σχολεία διατηρούν το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή δι-
ευκρίνιση όπως και το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλή-
ρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς 
αποζημίωση του Τουριστικού Γραφείου. 

 

 

 

 

      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΥΜΝ. ΑΙΑΝΗΣ 
 

 

Μιχάλης Παππάς 
ΠΕ02 Φιλόλογος 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 
 

 
Μαρία Μπούρα 

ΠΕ06 Αγγλικής 


