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Θέμα: <<Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της  Γ’ τάξης  του 

Γυμνασίου  Αγίου Κηρύκου Ικαρίας στη ΣΥΡΟ>>.  

(29 μαθητές και 3 συνοδοί)                                                                                                                                                                                                                                       

Το Γυμνάσιο  Αγίου Κηρύκου προτίθεται να πραγματοποιήσει μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Σύρο 

στις  10 Μαΐου  2022. Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας την παρακάτω προκήρυξη για 

κάθε ενδιαφερόμενο  ταξιδιωτικό γραφείο, σύμφωνα με την K. Υ.Α. 20883/ΓΔ4/2020 – ΦΕΚ456/B/ 13-2-

2020. <Εκδρομές –Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας> για την προγραμματισμένη επίσκεψη με το 

ακόλουθο πρόγραμμα :      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ   

Αναχώρηση με 1 λεωφορείο από την πλατεία του Αγίου Κηρύκου στις 10/5/2022, στις  04:00 π.μ. 

Αναχώρηση με το πλοίο Νήσος Μύκονος στις  05:30 π.μ. με άφιξη στη Σύρο στις 09:00 π.μ.                                                                                                                            

Αναχώρηση για τον γύρο του νησιού στις 10:00 π.μ. (Βάρη, Μέγα Γιαλό, Ντελαγκράτσια, Φοίνικα, Γαλησσά 

και  Άνω Σύρο με επίσκεψη στο Νεώριο και στο Βιομηχανικό Μουσείο . Επιστροφή στην πόλη της Σύρου 

για επίσκεψη στο Θέατρο Απόλλων, Δημαρχείο , Άγιο Νικόλαο, Βαπόρια, Λόφο Αναστάσεως, Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης, κλπ.). Αναχώρηση από τη Σύρο στις  20:00 μ.μ. άφιξη στο λιμάνι του Αγίου Κηρύκου 

στις  23:30 το βράδυ.  

 Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:  Ένα λεωφορείο από τον Άγιο Κήρυκο για Εύδηλο, 

κάλυψη εισιτηρίων πλοίου από Ικαρία για Σύρο με επιστροφή , λεωφορείο για το γύρο του νησιού της 

Σύρου. Το τουριστικό γραφείο μαζί με την προσφορά που θα υποβάλει στο σχολείο για να αναλάβει την 

οργάνωση της εκδρομής υποχρεούται να καταθέσει απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει Ειδικό 

σήμα λειτουργίας το οποίο είναι σε ισχύ. Υποχρεωτική  Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, ασφάλεια αστικής 

ευθύνης που θα καλύπτει τους μαθητές και τους συνοδούς σε περίπτωση ατυχήματος η ασθένειας. Το 

λεωφορείο πρέπει να διαθέτει δελτίο τεχνικού ελέγχου από το οικείο ΚΤΕΟ  καθώς και ζώνες ασφαλείας 

και να έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας.  Να αναγράφετε η τελική τιμή κατά άτομο και η 

συνολική τιμή για την εκδρομή. Το 10% της συνολικής άξιας θα αποδοθεί μετά την επιστροφή των 

μαθητών. Οι προσφορές υποβάλλονται στο σχολείο μέχρι την Τετάρτη 4 Μαιου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ. σε 

κλειστό φάκελο για τα τοπικά γραφεία ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά για τα γραφεία εκτός Ικαρίας ή 

μέσω e-mail ( mail@gym-ag-kiryk.sam.sch.gr )και θα παραμείνουν κλειδωμένες . Σε περίπτωση τυχόν 

δυσμενών καιρικών συνθηκών ή ματαίωση δρομολογίου να υπάρχει δέσμευση του πρακτορείου για 

αλλαγή ημερομηνίας  της εκδρομής καθώς και κατάλυμα για διαμονή. 

 Η διευθύντρια   

ΤΣΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ 


