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Ερμούπολη, 12 Μαρτίου 2018
ΠΡΟΣ: ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Διευθ.: Λιβάδια Μάννα
Τ.Κ: 84100
Τηλ.: 2281082040
Fax : 2281082040
Ε-mail: mail@1lyk-syrou.kyk.sch.gr
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ταξιδιωτικών Γραφείων για την
πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΚΠΕ Καρπενησίου, στο πλαίσιο του
περιβαλλοντικού προγράμματος του ΓΕΛ Σύρου».
ΣΧΕΤ :




33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ681/τ.Β΄/6-3-2017)
129287 / Γ2 / 10-11-2011 Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ, κεφΓ άρθ 12,13, 14
Το με αριθ. πρωτ.: 216500/Η1/08-12-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: «Εκδρομές –
Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
εντός και εκτός της χώρας».



2. Το με αριθ. πρωτ.: 210317/Η1/30-11-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: «Εκδρομές –
Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
εντός και εκτός της χώρας».



3. Το με αριθ. πρωτ.: Φ.50.4/12605/20-11-2017 έγγραφο της Π.Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδας με θέμα:
«Ζητούνται στοιχεία για τις εκδρομές – εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών/τριών και
συνοδών εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό».

Η Διευθύντρια του ΓΕΛ Σύρου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση
εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του σχολείου που συμμετέχουν σε περιβαλλοντικό
πρόγραμμα, από Πέμπτη, 19/03/2018 έως και Κυριακή, 22/03/2018, στο Καρπενήσι. Το
πρόγραμμα της εκδρομής ορίζεται ως εξής:
Πέμπτη 19/04/2018
16:00μ.μ. Αναχώρηση από την Σύρο με το πλοίο της γραμμής Blue Star Paros.
19:45μ.μ. Άφιξη στον Πειραιά και άμεση επιβίβαση στο πούλμαν με προορισμό το Καρπενήσι.
Άφιξη στo ΚΠΕ Καρπενησίου, τακτοποίηση και διανυκτέρευση στη μαθητική εστία Καρπενησίου.

Παρασκευή 20/04/2018 8:30π.μ.-13:30π.μ. Επίσκεψη στο Παλαιό Μικρό Χωριό κατά τη
διάρκεια της οποίας

θα λάβουν χώρα δραστηριότητες με συντονιστή τον υπεύθυνο του

Προγράμματος. (16 χλμ. από το Καρπενήσι, στον οδικό άξονα Καρπενησίου-Προυσού)
13:30μ.μ Συνεχίζουμε στον ίδιο οδικό άξονα στην κοιλάδα του Καρπενησιώτη ποταμού και
επισκεπτόμαστε τον Προυσό και την ομώνυμη Ιερά Μονή (πεζοπορία στη Μαύρη Σπηλιά
20΄). Κατά την επιστροφή στο Καρπενήσι, θα πραγματοποιηθεί στάση στο Μεγάλο Χωριό για
δείπνο.
Σάββατο 21/04/2018
08:30π.μ.-13:30μ.μ. Επίσκεψη στο χωριό Κορυσχάδες με δραστηριότητες όπως πεζοπορία,
υπαίθρια παιχνίδια, φυσικές παρατηρήσεις, δασικό οικοσύστημα, γνωριμία με τα ιδιαίτερα
ιστορικά στοιχεία της περιοχής και επίσκεψη στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. (5 χλμ. από το
Καρπενήσι.Στη συνέχεια Μετάβαση στο προπονητικό κέντρο Καρπενησίου για υπαίθριες
δραστηριότητες όπως ποδηλασία, αγωνιστικός προσανατολισμός με χρήση χάρτη ή πυξίδας,
πεζοπορία κ.λ.π.
20:00μ.μ.-21:30μ.μ. Αστροπαρατήρηση στο προπονητικό κέντρο Καρπενησίου.
Κυριακή 22/04/2018
Αναχώρηση το πρωί από το Καρπενήσι με προορισμό την Αθήνα. Άφιξη στην Αθήνα και
επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης. Έγκαιρη μετάβαση στο λιμάνι του Πειραιά.
19:00μ.μ. Αναχώρηση με το πλοίο Blue Star Superfast XII για Σύρο.
Συμμετέχοντες: 25 μαθητές
Συνοδοί: 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί
Η Διαμονή των μαθητών θα γίνει στη Μαθητική Εστία του Κ.Π.Ε. Καρπενησίου

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
1. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από και προς Σύρο (στις 19-04-2018 και στις 22-04-2018
αντίστοιχα.)
2. Τουριστικό λεωφορείο 30 θέσεων το οποίο θα πρέπει να είναι συνεχώς στη διάθεση των
μαθητών για τις μετακινήσεις τους και να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη
νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένο από το ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος,
επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενο) καθώς
και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για τη μετακίνηση των μαθητών (ζώνες
ασφαλείας, έμπειρος οδηγός κ.λ.π.)
3. Τιμή ανά μαθητή και συνολική τιμή της εκδρομής (αμφότερες με ΦΠΑ).
4. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, πρόσθετη
προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας και πρόβλεψη επιστροφής
χρημάτων σε μαθητή /τρια που για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορεί να συμμετάσχει στην
εκδρομή.

5. Αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες
ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (απεργία, αντίξοες καιρικές συνθήκες κτλ).
6. Αποδοχή από μέρους του ταξιδιωτικού Γραφείου, ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση αθέτησης
των όρων του συμβολαίου (εγγυητική επιστολή με το ποσό που θα καθορίσει το Σχολείο).
7. Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη
δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι
προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, στη Διεύθυνση:
ΓΕΛ ΣΥΡΟΥ ΛΙΒΑΔΙΑ ΜΑΝΝΑ 84100 ΣΥΡΟΣ, μέχρι την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018
και ΩΡΑ 12:00.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή όπως προβλέπεται από την ίδια ανωτέρω
αναφερόμενη νομοθεσία . Ομοίως η σύνταξη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδίου και οι
αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Βασιλική Δεριζιώτη

