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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. :
ΠΑΡΟΣ : 15/02/2018

ΠΡΟΣ:

1. ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
2. Ταξιδιωτικά Γραφεία

ΚΟΙΝ :
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο

FAX

: Παροικία- Πάρου
: 84 401
: Καρποδίνης Ανδρέας.
: 22840-21270,
: 22840-28144

E- mail

: mail@lyk-parou.kyk.sch.gr

ΘΕΜΑ: Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Πάρου προκηρύσσει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την οργάνωση της τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της B’ Τάξης του ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΟ στa ΤΡΙΚΑΛΑ
Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Πάρου έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Υ.Α Αριθμ.33120/ΓΔ4/282-2017 ( ΦΕΚ 681/τ.Β΄/6-3-2017) Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και
Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.
ΣΧΕΤ: Υ.Α Αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 ( ΦΕΚ 681/τ.Β΄/6-3-2017) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Β. Οργάνωση

εκπαιδευτικών εκδρομών – μετακινήσεων άρθρο 13 § 1
προκηρύσσει την εκδήλωση
ενδιαφέροντος για την οργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης
της Β΄ Τάξης του ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ.

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί το διάστημα :
26/4/2018-29/04/2018 στα ΤΡΙΚΑΛΑ
Σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.

Πέμπτη 26-04-2018: Αναχώρηση από Πάρο με το BLUE STAR στις
10:45 για Πειραιά. Άφιξη στο λιμάνι του 15:30. Επιβίβαση σε πούλμαν και
αναχώρηση για Τρίκαλα. Άφιξη στην πόλη των Τρικάλων με τρεις
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ενδιάμεσες στάσεις στις 21:30. Αποβίβαση και εγκατάσταση στο
Ξενοδοχείο. Βραδινό γεύμα και Διανυκτέρευση.
Παρασκευή 27-04-2018: Μετά το πρωινό αναχώρηση στις 9:00 για
Μετέωρα. Στο δρόμο για τα Μετέωρα θα επισκεφτούμε το σπήλαιο της
Θεόπετρας. Άφιξη στα Μετέωρα γύρω στις 11:00. Επίσκεψη στις Μονές των
Μετεώρων (Ι. Μ. Μεγάλου Μετεώρου & Μονή Βαρλάαμ). Κατά την
επιστροφή θα επισκεφτούμε την Καλαμπάκα. Στην Καλαμπάκα θα
επισκεφτούμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας & Μανιταριών. Στη συνέχεια οι
μαθητές με τους συνοδούς καθηγητές θα περιηγηθούν στην πόλη της
Καλαμπάκας & θα πάρουν το μεσημεριανό γεύμα. Αναχώρηση στις 16:00 για
Τρίκαλα. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο ξενοδοχείο και θα παραμείνουμε
για ξεκούραση. Βραδινό γεύμα στο Ξενοδοχείο και Έξοδος στις 19:00 για
περιήγηση στην πόλη των Τρικάλων και διασκέδαση. Θα δούμε την Κεντρική
πλατεία της πόλης, το Φρούριο-Ρολόϊ, την παραδοσιακή συνοικία Βαρούσι, το
Ασκληπιείο της Τρίκκης, τον Ληθαίο ποταμό, το Κουρσούμ Τζαμί και τα
κλασσικά κτήρια της πόλης. Επιστροφή στις 22:00 στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
Σάββατο 28-04-2018: Μετά το πρωινό αναχώρηση στις 09:00 για την
ΠΥΛΗ, επίσκεψη στον βυζαντινό ναό της Πόρτα-Παναγιάς, στην τοξοτή
γέφυρα Πορταϊκού και στο Νερόμυλο. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τα
γραφικά χωριά Ελάτη & Περτούλι. Στην επιστροφή θα επισκεφτούμε τη
λίμνη Πλαστήρα. Αναχώρηση στις 16:00 για την πόλη των Τρικάλων.
Μετάβαση στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και Δείπνο. Έξοδος στις 20:00
για περιήγηση στην πόλη των Τρικάλων και διασκέδαση. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Κυριακή 29-04-2018: Μετά το πρωινό αναχώρηση στις 09:00 για Πειραιά.
Άφιξη στο Λιμάνι του Πειραιά στις 13:00 με τρεις ενδιάμεσες στάσεις,
Αναχώρηση στις 17:30 για Πάρο. Άφιξη στο λιμάνι της Πάρου 21:45. Τέλος
της εκδρομής.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει:
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάρος-Πειραιάς
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς-Πάρος
 Τα ΔΙΟΔΙΑ κατά τις μετακινήσεις μας στους ΔΡΟΜΟΥΣ.
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Το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ να βρίσκεται μέσα στην πόλη των ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
 Το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
 ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
 Διαμονή (3 διανυκτερεύσεις) σε ξενοδοχείο ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
Β΄ κατηγορίας με Πρωινό και δείπνο.




Τα δωμάτια για τους μαθητές θα είναι Δίκλινα ή Τρίκλινα ή Τετράκλινα.



Τρία (3) μονόκλινα για τον αρχηγό και τους συνοδούς καθηγητές.

Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προσφορά η κατηγορία του ξενοδοχείου
που προτείνεται, να διαθέτει την σχετική άδεια λειτουργίας από τις
αρμόδιες υπηρεσίες και τις κατάλληλες προδιαγραφές για την φιλοξενία
μαθητών.

 Πούλμαν διαθέσιμο για όλες τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητες.
Το λεωφορείο πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την σχετική
νομοθεσία προδιαγραφές :
α) επαγγελματική άδεια οδήγησης
β)έγγραφα καταλληλότητας οχήματος κλπ
Μαζί με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα πρέπει να κατατεθούν και ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
της επαγγελματικής άδειας οδήγησης, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος κλπ.



Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται :

1 η υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη
νομοθεσία, καθώς και
2.πρόσθετη υποχρεωτική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Υ.Α Αριθμ. 33120/ΓΔ4( ΦΕΚ 681/2017) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Β. Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών –
μετακινήσεων άρθρο 13 § 1 & § 3

Υπενθυμίζεται ότι μαζί με την προσφορά κατατίθεται από το
ταξιδιωτικό πρακτορείο απαραιτήτως :
1. Yπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται
σε ισχύ
2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Συμμετέχοντες μαθητές: Ελάχιστος αριθμός μαθητών/μαθητριών (47)
Συνοδοί καθηγητές: 3 (1 αρχηγός της εκδρομής και 2 συνοδοί καθηγητές).
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Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή,
αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

Σημείωση : Προσφορά που δεν θα αναφέρει έστω και ένα από αυτά που ζητάμε
ή δεν θα έχει επισυνάψει όλα τα έγγραφα που αναφέρουμε
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους , σε κλειστό φάκελο
στο γραφείο του Γενικού Λυκείου Πάρου

έως τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Τρίτη στις 27 Φεβρουαρίου 2018
Γενικό Λύκειο Πάρου
Παροικία Πάρου 84401
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22840/21270
Fax:
22840/28144
mail@lyk-parou.kyk.sch.gr
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