
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Χίος 30/03/ 2022 

4ο Γυμνάσιο Χίου 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ 4ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ 

 ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ (ΚΠΕ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ)13-15/4/2022 

 

Οι μαθητές/τριες της Περιβαλλοντικής ομάδας του σχολείου μας θα 

επισκεφθούν το  Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου μέσα στα 

πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματος που εκπονούν σε συνεργασία με το ΚΠΕ 

Ευεργέτουλα.  

Τόπος προορισμού: Λέσβος  

Αριθμός συμμετεχόντων: 20-25 μαθητές και 2 συνοδοί.  

Ζητάμε προσφορές για: 

Εισιτήρια πλοίου από Χίο για Λέσβο την Τετάρτη 13 Απριλίου και από  Λέσβο 

για Χίο την Παρασκευή 15 Απριλίου. 

Δωμάτια ξενοδοχείου δίκλινα και τρίκλινα για τους μαθητές/τριες και μονόκλινα 

για τους συνοδούς για Τετάρτη 13 Απριλίου  και Πέμπτη 14 Απριλίου. 

Διάθεση τουριστικού λεωφορείου για τις παραπάνω τρεις (3) ημέρες για 

μετακινήσεις της ομάδας. 

                                     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

1η μέρα, Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 

06:00 π.μ. Αναχώρηση με πλοίο από το λιμάνι της Χίου 

08:30 π.μ. Άφιξη στο λιμάνι της Λέσβου 

          09:00 π.μ. Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης 

10:30 π.μ. Επίσκεψη στο 6ο  Γυμνάσιο Μυτιλήνης «Γιάννης & Αριστ. Δελής», 

στα πλαίσια εκπαιδευτικής συνεργασίας.  

          12:00 π.μ. Αναχώρηση για Μουσείο Θεόφιλου ή Teriade και επιστροφή στην 

πόλη για φαγητό. 

          15:00μ.μ. Επίσκεψη στον γραφικό Μόλυβο 

          20:00μ.μ.Επιστροφή στην πόλη, φαγητό και διανυκτέρευση. 

 

2η μέρα Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 

 09:00 π.μ. Αναχώρηση για Σίγρι και Μουσείο απολιθωμάτων, παρακολούθηση 

προγράμματος του ΚΠΕ Ευεργέτουλα. 

13:00 μ.μ.  Αναχώρηση από Σίγρι και επίσκεψη στη Μονή Λειμώνος. 

15:00 μ.μ.  Αναχώρηση από Μονή Λειμώνος, φαγητό στην Σκάλα Καλλονής 

επιστροφή και βόλτα στην πόλη της Μυτιλήνης, φαγητό και διανυκτέρευση. 

 

3η μέρα Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 

          09:00π.μ  Αναχώρηση  για Aλυκές Καλλονής, Αγία Παρασκευή και Μουσείο 

ελαιουργίας. 

12:00μ.μ. Αναχώρηση για Αγιάσο και στη συνέχεια Ασώματο-Λήξη 

προγράμματος. 

          15:00 μ.μ.  Αναχώρηση για την πόλη. 

15:30 μ.μ.  Φαγητό 

19:00 μ.μ.  Αναχώρηση για Χίο 

 



 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: 

1) Ο διοργανωτής (γραφείο ταξιδιού)  διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας και 

αναλαμβάνει την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης όπως και 

την ασφάλιση που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας 

μαθητή ή εκπαιδευτικού (κάθε προσφορά θα συνοδεύεται απαραιτήτως από υπεύθυνη 

δήλωση κατοχής του ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού πρακτορείου, το οποίο 

πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ καθώς και δήλωση ότι το πρακτορείο καλύπτει όλες τις 

προδιαγραφές που προβλέπονται με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 

2769/τ.Β΄/02-12-2011 , ΦΕΚ 4227/ τ.Β΄/28-12-2016 και ΦΕΚ 5787/6-03-2017, 

Τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 681) και τη σχετική νομοθεσία για όλες τις ασφαλιστικές 

καλύψεις που αναφέρονται).  

2) Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να πληρούν τις αναγκαίες 

προδιαγραφές (άριστη εσωτερική και εξωτερική κατάσταση, κλιματισμό, μικροφωνική 

εγκατάσταση, επαρκή χώρο για τις αποσκευές και βασικά εργαλεία συντήρησης, άδεια 

κυκλοφορίας μετά το 1998, πρόσφατο έλεγχο από ΚΤΕΟ κ.λ.π). 

3) Η προσφορά κατατίθεται σε (1) πρωτότυπο και (2) αντίγραφα. 

 

Παρακαλείστε να διαβιβάσετε στο 4ο Γυμνάσιο Χίου τις προσφορές σας 

μέχρι τη Δευτέρα 4 Απριλίου2022 και ώρα 12.00.  

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

Σχολείο: 2271024900 και fax 2271024170 

e-mail: mail@4gym-chiou.chi.sch.gr 

Διευθυντής σχολείου: Ειρήνη Χούλη, 6947990467 

 


