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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση της

τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ στη Ρόδο.

Σχετικά: Η υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/6.3.2017 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 681 τχ Β΄/ 6.3.2017, με θέμα «Εκδρομές –
Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»
Το 1ον ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία
για την οργάνωση τετραήμερης εκδρομής στη Ρόδο..
Ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους έγγραφες-κλειστές προσφορές, οι οποίες θα πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις για δύο προορισμούς :
Αναλυτικά στοιχεία για υποβολή προσφοράς:
 Προορισμός: Ρόδος
 Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί το μήνα Μάρτιο στο διάστημα 09-03-2018 έως 12-032018.
 Ο πιθανός αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών θα είναι περίπου 40 μαθητές,( οριστικός
αριθμός θα εξαρτηθεί από το ύψος της τελικής προσφοράς) και 3 συνοδοί καθηγητές .
 Ακτοπλοϊκή μετάβαση από Κάλυμνο προς Ρόδο και αντίστροφα.
 Τρείς διανυκτερεύσεις στη Ρόδο, σε ξενοδοχείο 3*** ή περισσότερων αστέρων, κατά
προτίμηση κοντά στο κέντρο της πόλης. Στις υπηρεσίες του ξενοδοχείου να περιλαμβάνεται
οπωσδήποτε πρωινό .Τρίκλινα ή Τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για
τους συνοδούς καθηγητές. Η παραμονή των μαθητών θα είναι στο ίδιο ξενοδοχείο για όλη
τη διάρκεια της εκδρομής.
 Η ακτοπλοϊκές προσφορές να είναι δύο: Μία που να προβλέπει εισιτήρια σε τετράκλινες
καμπίνες για τους μαθητές και μονόκλινες για τους συνοδούς στο ταξίδι Κάλυμνος- Ρόδος
και μία δεύτερη με απλά εισιτήρια και στην αναχώρηση και την επιστροφή.
Ενδεικτικά το πρόγραμμα της εκδρομής να συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

1η ημέρα, Κάλυμνος – Ρόδος . 9-3-2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ .ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ.
Αναχώρηση από Κάλυμνο στις 9-3-16 ακτοπλοϊκώς στις 01:20 από το λιμάνι της Καλύμνου για
το λιμάνι της Ρόδου , με το πλοίο BLUE STAR PATMOS.Άφιξη στην Ρόδο στις 07:50 την
Παρασκευή , μεταφορά απο το λιμάνι στο ξενοδοχείο τακτοποίηση. Μετά το πρωινό ,επίσκεψη στο
λόφο του Μόντε Σμιθ ξενάγηση στα ερείπια της αρχαίας Ακρόπολης του ναού του Απόλλωνα και
του αρχαίου σταδίου , επίσκεψη στο κάστρο των Ιπποτών και στην παλιά πόλη, το αρχαιολογικό
μουσείο , το Μανδράκι , το Ενυδρείο, Καίρ κ.α. Επιστροφή στο ξενοδοχείο ξεκούραση ,Βραδινή
έξοδος. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα, ΣΑΒΒΑΤΟ 10-3-18 . ΕΠΤΑ ΠΗΓΕΣ- ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ - ΛΙΝΔΟΣ.
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το ανατολικό τμήμα του νησιού με στάση στις Επτά Πηγές ,
Παναγία Τσαμπίκα για να καταλήξουμε στην Λίνδο. Το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο για ξεκούραση , βραδινή ομαδική διασκέδαση . Διανυκτέρευση.
3η ημέρα , 11-3-18 ΚΥΡΙΑΚΗ . ΦΙΛΕΡΗΜΟΣ - ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ- ΠΡΟΦΗΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ.

Μετά το πρωινό ,αναχώρηση για τη Φιλέρημο, Πεταλούδες, επίσκεψη στην Φάρμα και
στο μουσείο της μέλισσας, στον Προφήτη Ηλία , φαγητό το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο για ξεκούραση , βραδινή ομαδική διασκέδαση . Διανυκτέρευση.
4η ημέρα , 12-3-18 ΔΕΥΤΕΡΑ. ΡΟΔΟΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ . Μετά το πρωινό αναχώρηση για μια
τελευταία βόλτα στην πόλη ,αναμνηστικά ψώνια. Αναχώρηση απο το ξενοδοχείο με το λεωφορείο
για το λιμάνι , στις 04:00 απο Ρόδο για Κάλυμνο με το πλοίο BLUE STAR PATMOS άφιξη στο
λιμάνι της Καλύμνου στις 22:50.
●

Το παραπάνω πρόγραμμα θα μπορούσε να μεταβληθεί (πχ. να υπάρξουν άλλες εναλλακτικές
δραστηριότητες ή μεταβολή προγράμματος και εναλλαγή ημερών δηλ. να γίνει το πρόγραμμα της μιας
μέρας μια άλλη και αντίστροφα, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της εκδρομής ή των
συνοδών της εκδρομής, εφόσον γίνει κατά τη διάρκεια της εκδρομής).

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού
καθηγητή.
ων του
συμβολαίου από τη μεριά του .Την παρακράτηση σε ποσοστό 20% του συνολικού ποσού ως
εγγύηση της ομαλής και απρόσκοπτης εκτέλεσης της εκδρομής, το οποίο θα αποδοθεί αμέσως μετά
το τέλος της εκδρομής, εφ’ όσον δεν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα..
αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες
ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας και την επιστροφή των χρημάτων (απεργία ,εκλογές , αντίξοες
καιρικές συνθήκες κ.λ.π.) . Εάν κάποιοι δεν καταφέρουν να έρθουν στην εκδρομή ,για λόγους
ασθενείας ,να μην επιβαρυνθούν οι άλλοι συμμετέχοντες με το κόστος των απόντων. Σε περίπτωση
που το σχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη της επιστροφής των χρημάτων σε μαθητή σε περίπτωση
που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του,
τότε θα πρέπει να ζητηθεί ρητά και να προβλεφθεί και η συγκεκριμένη απαίτηση, στην πρόσθετη
προαιρετική ασφάλεια.
να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένα από τα
ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή
κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κ.λ.π.) καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας
για μετακίνηση μαθητών ( ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λ.π).).
άδεια λειτουργίας και να πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής.
του αρχηγού και των δύο συνοδών καθηγητών με τρείς δωρεάν
συμμετοχές για αυτούς.

 Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός θα ληφθούν υπόψη και ποιοτικά κριτήρια.
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά. Επίσης, θα περιγράφονται αναλυτικά οι
προσφερόμενες υπηρεσίες και οι επιπλέον ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις που θα είναι
σύμφωνες με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 και τη σχετική νομοθεσία.
Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη
δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Οι
προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Δευτέρα 05
Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.
(ΔΙΕΥΘ.: ΑΝΑΛΗΨΗ , ΚΑΛΥΜΝΟΣ 85200, ΤΗΛ: 2243029600, ΦΑΞ: 2243050897 με ένδειξη:
«Προσφορά για την πολυήμερη εκδρομή του ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ στη ΡΟΔΟ» με
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά ή με e-mail: mail@1epal-kalymn.dod.sch.gr , αρκεί
να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ μέχρι 05-02-2017 στις
12:00)
 Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Δευτέρα 05 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:10 στο
γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ από την αρμόδια επιτροπή, που
θα συσταθεί με πρόεδρο τον Διευθυντή του σχολείου, με δύο εκπαιδευτικούς, έναν
εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και έναν εκπρόσωπο του
δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου. Διευκρινίζεται ότι δε θα γίνονται δεκτές
αντιπροσφορές μετά την αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί όμως να ζητηθούν
διευκρινήσεις.
 Στο φάκελο επίσης της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραίτητα CD σε ηλεκτρονική
μορφή (doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο.
Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.
Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την μετακίνηση, εφόσον δεν
συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός των μαθητών / τριων.
Παρακαλούμε αναρτήστε την προκήρυξη στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

