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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς
για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Ρόδος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07-05-2020

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 12:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 11-05-2020

ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 17:30 μ.μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 103

ΤΑΞΗ ή ΤΑΞΕΙΣ: Α’ και Β΄ Λυκείου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 6
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1 Αναχώρηση για Αθήνα από το χώρο του σχολείου στις 12:00.
2 Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά.
3 Αναχώρηση από τον Πειραιά για Ρόδο στις 18:00
4 Διανυκτέρευση στο πλοίο.

1

2η μέρα 06-05-20
Άφιξη στο λιμάνι της Ρόδου στις 08:50.

2

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης.

4

Επίσκεψη στο πάρκο του Ροδινιού και βόλτα στο Μόντε Σμίθ.

5

Ελεύθερος χρόνος στην πόλη για φαγητό και ξεκούραση.

6

Επίσκεψη στο ενυδρείο της Ρόδου και περίπατος στο ιστορικό
κέντρο της πόλης.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση στις 22:00

7

3η μέρα 07-05-20
1

Πρωινό στο ξενοδοχείο.

2

Επίσκεψη στο μοναστήρι της Φιλέρημου.

3

Περιήγηση στην Κοιλάδα με τις Πεταλούδες.

4

Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Κάτω Παναγίας Τσαμπίκας.

5
6

Βόλτα στις τοποθεσίες Καλλιθέα, Φαληράκι, Αφάντου και
Αρχάγγελο.
Άφιξη στην πανάρχαια πόλη της Λίνδου.

7

Περιήγηση στην περιοχή και μεσημεριανό φαγητό.

8

Επιστροφή στη Ρόδο και βόλτα στην πόλη.

9

Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο στις 22:00.

1
2

4η μέρα 08-05-20
Πρωινό στο ξενοδοχείο.

3

Ξενάγηση στη Μεσαιωνική πόλη, το Αρχαίο Στάδιο, το
Κάστρο της πόλης, το Ναό του Ευαγγελισμού, τον πύργο των
Ιπποτών, το παλάτι των Μεγάλων Μαγίστρων και το
Καστέλλο.
Μεσημεριανό φαγητό και αποχώρηση από το ξενοδοχείο.

4

Αναχώρηση από το λιμάνι της Ρόδου στις 16:00.

5

Διανυκτέρευση στο πλοίο.

1

5η μέρα 09-05-20
Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά στις 06:30.

2

Στάση στο κέντρο της Αθήνας για πρωινό και ξεκούραση.

3

Αναχώρηση για Αγρίνιο με ενδιάμεσες στάσεις.

4

Άφιξη στο Αγρίνιο στις 17:30.

Απαιτήσεις Προσφοράς
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:

1.

Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές.
-

Λεωφορεία για τους 103 μαθητές και 6 συνοδούς καθηγητές για όλες τις
μετακινήσεις.
Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεσή μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής για την
επίσκεψη χώρων και γενικά για όλες τις μετακινήσεις.

-

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνες για τους μαθητές και τους συνοδούς από Πειραιά
προς Ρόδο και αντίστροφα.

-

2.

Το ξενοδοχείο να είναι τεσσάρων (4) αστέρων και πάνω με πρωινό και ημιδιατροφή
στην πόλη της Ρόδου. Τα δωμάτια των μαθητών να είναι δίκλινα, τρίκλινα ή
τετράκλινα, και αν είναι δυνατόν στον ίδιο όροφο, και τα δωμάτια των συνοδών
μονόκλινα.
Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κλπ). Να
δώσετε χωριστά προσφορά για ξεναγό για τις επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους του
προγράμματος.

3.

Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση που
καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένεια, σύμφωνα με το άρθρο 13 της με
αριθμ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681/Τ.Β΄)Υ.Α του ΥΠ.Π.Ε.Θ

4.

Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σαφής αναφορά της τιμής που θα διαμορφωθεί σε
περίπτωση αύξησης ή μείωσης του αριθμού των συμμετεχόντων μαθητών.

5.

Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ.

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι
διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο
οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης και η ασφάλεια
διοργανωτή και ότι τα χρήματα θα δοθούν κατά ένα μέρος τους ως προκαταβολή, ύστερα από
σχετική συμφωνία και τα υπόλοιπα την επομένη της επιστροφής της εκδρομής.
Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω τραπέζης.
Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να
αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες (κατακράτησης μέρους των συμφωνημένων
χρημάτων, αποκλεισμός από μελλοντικές εκδρομές κ.λ.π.)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μόνο σε σφραγισμένο
φάκελο (όχι ηλεκτρονικά) στο γραφείο του Διευθυντή το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα αυστηρά 12:00 π.μ.

