
 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικοφ γραφείου για τη διοργάνωςη 

εκπαιδευτικήσ επίςκεψησ  μαθητϊν και εκπαιδευτικϊν ςτο Κ.Ε.ΠΕ.Α Σφρου Ερμοφπολησ 

ΧΕΣ.:  Φ11/944/Δ7/04-01-2023 

 

 Παρακαλοφμε όςα ταξιδιωτικά γραφεία επικυμοφν να εκδθλώςουν ενδιαφζρον και να 

υποβάλλουν τισ προςφορζσ τουσ ςχετικά  με τθν εκδρομι (ι Μετακίνθςθ)  του ςχολείου μασ. 

Η προςφορά κατατίκεται ι αποςτζλλεται κλειςτι ςτο ςχολείο. 

Με κάκε προςφορά κατατίκεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτιτωσ και Τπεφκυνθ 

Διλωςθ ότι διακζτει, βεβαίωςθ ςυνδρομισ των νομίμων προχποκζςεων για τθ λειτουργία 

τουριςτικοφ γραφείου,  θ  οποία βρίςκεται ςε ιςχφ.  

        

1 ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Λευκών-Κώστου Πάρου, 
Λεφκεσ Πάρου, ΣΚ 84400, Πάροσ 
Σθλ: 2284041643,29084 /fax :2284042581 
mail@dim-lefkon.kyk.sch.gr  

2 ΠΡΟΟΡΙΜΟ  -   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΦΗ 

ΚΠΕ  
Αναχώρθςθ από Πάρο για φρο  
02-4- 2023 14:00 π.μ.   
Επιςτροφι από φρο Πάρο 
04-04-2023,21.25:00 μ.μ.  

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜ. ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ 
(μακθτζσ / κακθγθτζσ/ςυνοδοί ) 

Μακθτζσ: 31 ςυνοδοί: 27 
Εκπαιδευτικοί: 3 

4 ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΟ/Α  1. Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια από Πάρο για 
φρο και αντίςτροφα ςε αεροπορικοφ 
τφπου κακίςματα.  
2, μεταφορζσ με λεωφορείο: 
 Δευτζρα 3.4.2023 
Ερμοφπολθ – Απάνω Μεριά φρου –
Ερμοφπολθ  
Σρίτθ 4.4.2023 

Ερμοφπολθ – Ποςειδωνία – 
Ερμοφπολθ  

5 ΔΙΑΜΟΝΗ  ςε δίκλινα ι τρίκλινα δωμάτια για 
μακθτζσ και γονείσ και μονόκλινα για 
τουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ με 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ  ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ  ΕΚΠ/Η  Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ  Π.Ε. Ν. ΚΤΚΛΑΔΩΝ  

6/ΘΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΛΕΤΚΩΝ-ΚΩΣΟΤ 
Σαχ.δ/νση : Κώστος-Λεύκες 84 400 

Πληροφορίες : Παναγάκη Μαριαλένα 
Σηλ.2284041643 & fax : 2284042581 
Mail : mail@dim-lefkon.kyk.sch.gr 

   
 
 
 
      
              
 
 

 

    
 
 
Ημερομηνία :  02  /  03  /2023 
          
   Αρ.Πρωτ. : 58 
 
Προς   : ΔΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

   
 

mailto:mail@dim-lefkon.kyk.sch.gr


πρωινό για 2 διανυκτερεφςεισ και 
δυνατότθτα θμιδιαμονισ τθν δεφτερθ 
θμζρα . 
23 δίκλινα  
4 τρίκλινα 
3 μονόκλινα  

6. ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ( πρόγραμμα) Πρόγραμμα εκδρομισ 
 
Αναχώρθςθ από Πάρο με Blue 
Star Ferries 23:00 μ.μ. για φρο . Άφιξθ 
ςτο λιμάνι τθσ  φρου   ςτισ 00:40 μμ 
Άμεςθ αναχώρθςθ από το λιμάνι για το 
ξενοδοχείο. Σακτοποίθςθ ςτα δωμάτια 
του ξενοδοχείου όπου κα διαμείνουν 
μακθτζσ και εκπαιδευτικοί. Δευτζρα 3-
4-2023   ζναρξθ των δραςτθριοτιτων 
1θσ θμζρασ ςτο ΚΕΠΕΑ φρου 
Ερμοφπολθσ. Σρίτθ 4-4-2023 ζναρξθ 
των δραςτθριοτιτων 2θσ θμζρασ ςτο 
ΚΕΠΕΑ φρου Ερμοφπολθσ. Λιξθ 
προγράμματοσ. Παράδοςθ δωματίων 
και  ελεφκεροσ χρόνοσ μζχρι τθν 
αναχώρθςθ για Πάρο. 21.25 
Αναχώρθςθ για Πάρο με Blue 
Star Ferries. Άφιξθ ςτο λιμάνι τθσ 
Πάρου 23:00. Σζλοσ τθσ μετακίνθςθσ- 
εκδρομισ. 

7. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΕΤΘΤΝΗ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (μόνο εάν πρόκειται για 
πολυιμερθ εκδρομι) 

 
ΝΑΙ  
 

 

8. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΕΤΘΤΝΗ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (μόνο εάν πρόκειται για 
πολυιμερθ εκδρομι) 

ΝΑΙ 

9. ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΛΤΨΗ 
ΕΞΟΔΩΝ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΟ Η΄ 
ΑΘΕΝΕΙΑ* 

 ΝΑΙ 

10. ΣΕΛΙΚΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΤ 
ΣΑΞΙΔΙΟΤ (ςυμπερ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ 

11. ΕΠΙΒΑΡΤΝΗ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ (ςυμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ 

12. ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΡΙΣΗ  7 ΜΑΡΣΙΟΤ                

13. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΕΣΑΡΣΗ 8 ΜΑΡΣΙΟΤ             

 
β) Λεωφορείο για τισ μετακινιςεισ εντόσ φρου ςφμφωνα με το πρόγραμμα. Σο 

λεωφορείο πρζπει να διακζτει όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από τθν ανωτζρω ςχετικι 

νομοκεςία προδιαγραφζσ (επαγγελματίασ οδθγόσ, ηώνεσ αςφαλείασ, ζγγραφα 

καταλλθλότθτασ οχιματοσ, ελαςτικά ςε καλι κατάςταςθ, για τισ θμζρεσ και για τισ 

μετακινιςεισ ςτο περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Σο ξενοδοχείο πρζπει να είναι 



κατθγορίασ 3 ι 4 αςτζρων, κατά προτίμθςθ κοντά ςτο λιμάνι τθσ φρου, να 

διακζτει τθν ςχετικι άδεια λειτουργίασ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και 

κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ για τθ διαμονι των μακθτών και των γονζων . 

Ζθτοφνται δίκλινα και τρίκλινα και για τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ 3 μονόκλινα. 

Επίςθσ, πρζπει να αναφζρεται υποχρεωτικά θ προςφορά πρωινοφ και θ δωρεάν 

ςυμμετοχι των εκπαιδευτικών ςυνοδών ςτθν εκδρομι. τθν προςφορά κα πρζπει 

να περιλαμβάνεται θ υποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ Διοργανωτι, όπωσ ορίηει θ 

κείμενθ νομοκεςία, κακώσ και πρόςκετθ προαιρετικι αςφάλιςθ για περίπτωςθ 

ατυχιματοσ ι αςκζνειασ. Για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ ηθτείται θ τελικι ςυνολικι 

τιμι, αλλά και θ επιβάρυνςθ ανά μακθτι. Τπενκυμίηεται ότι με κάκε προςφορά 

κατατίκεται από το ταξιδιωτικό πρακτορείο απαραιτιτωσ και υπεφκυνθ διλωςθ 

ότι διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. Παρακαλοφνται 

οι ενδιαφερόμενοι να κατακζςουν τισ προςφορζσ τουσ μαηί με υπεφκυνθ διλωςθ 

ότι το ταξιδιωτικό τουσ γραφείο διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ, θλεκτρονικά 

ςτο mail του ςχολείου ζωσ τθν Σετάρτθ 08/03/ 2023 ώρα 13:00 μμ. Η αξιολόγθςθ 

των προςφορών κα πραγματοποιθκεί από τθν Επιτροπι όπωσ προβλζπεται από 

τθν ίδια ανωτζρω αναφερόμενθ νομοκεςία. Ομοίωσ θ ςφνταξθ τθσ ςφμβαςθσ 

οργανωμζνου ταξιδιοφ και οι αναρτιςεισ ςτο Διαφγεια. ε κάκε περίπτωςθ κα 

πρζπει να εξαςφαλίηονται τα εξισ: • Τποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ (αςτικισ και 

επαγγελματικισ) Διοργανωτι, όπωσ ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία, κακώσ και 

πρόςκετθ αςφάλιςθ για τθν περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ μακθτι ι 

ςυνοδοφ κακθγθτι. • Σθν αντιμετώπιςθ τθσ περίπτωςθσ που δεν κα 

πραγματοποιθκεί θ εκδρομι ςτισ προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ λόγω ανωτζρασ 

βίασ (απεργία, αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ κτλ).  

 
                     Η  Διευκφντρια του ςχολείου 

 

                                                                                              

   Παναγάκθ  Μαριαλζνα 
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