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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής 

προσφοράς σχετικά με την τετραήμερη εκδρομή της Β΄ τάξης του ΓΕ.Λ 

Αρχαγγέλου στην Κώ. 

ΣΧΕΤ.: Υ.Α. 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769, τ. Β΄, 02-12-2011) Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με θέμα 

«Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός χώρας» 

 

 Ο Διευθυντής  του ΓΕ.Λ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από 

τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση τετραήμερης εκδρομής της Β΄  Λυκείου στην Κώ  στο 
πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων. 

Αναλυτικά στοιχεία για υποβολή προσφοράς: 

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από Πεμπτή 04/04/2019 έως Κυριακή 07/04/2019. 

Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν  πενήντα (50)  μαθητές/τριες και τέσσερις (4) συνοδοί εκπαιδευτικοί. 

Η μετακίνηση θα πρέπει να γίνει απευθείας  από Ρόδο προς Κώ και από Κώ προς Ρόδο  θα γίνει με το 

καταμαράν της εταιρείας DODEΚANISOS SEΑWAYS. 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

Πέμπτη 04 Απριλίου 2019 : Μεταφορά από Αρχάγγελο προς λιμάνι. Αναχώρηση για Κώ. 

Μεταφορά από το λιμάνι στο ξενοδοχείο.  

Παρασκευή 05 Απριλίου 2019:  Γύρος του νησιού. Επίσκεψη στο γραφικό χωριουδάκι της 

Ζιας. 

Σάββατο 06 Απριλίου  2019 :   Επίσκεψη στο  Ασκληπιείο  στον Πλάτανο του Ιπποκράτη και στο 

αρχαιολογικό μουσείο. 

 



Κυριακή 07 Απριλίου 2019: Ελεύθερη ημέρα μέχρι την αναχώρηση. Μεταφορά στο λιμάνι 

και αναχώρηση για Ρόδο. Άφιξη στο λιμάνι της Ρόδου και μεταφορά στον Αρχάγγελο. 

Η προσφορά σας θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

▪ Ξενοδοχείο 4-5 αστέρων, στο κέντρο του νησιού με πλήρες πρωινό και  ημιδιατροφή 

(Παρακαλούμε να αναφέρετε τα προτεινόμενα ξενοδοχεία). Για τους μαθητές/τριες 

τρίκλινα/τετράκλινα δωμάτια, για τους συνοδούς μονόκλινα δωμάτια.  

▪ Δωρεάν οι συνοδοί εκπαιδευτικοί. 

▪ Λεωφορείο  το oποίο θα πρέπει να διατίθεται για όλες τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών 

όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

 

Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:  

 

Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και 

πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού 

καθηγητή. 

  

Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του 

συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).  

Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες 

ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές κ.λ.π.)  

Το λεωφορείο που θα είναι στη διάθεση των μαθητών για όλες τις μετακινήσεις τους θα πρέπει 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.λπ.) καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 

ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών ( ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λ.π).  

Συνοδό από το τουριστικό γραφείο σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.  

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός θα ληφθούν όμως υπόψη και ποιοτικά κριτήρια. 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, 

αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά.  

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. 

 

Παρακαλούμε να μας στείλετε προσφορές για την παραπάνω εκδρομή σε κλειστό φάκελο και 

σε ηλεκτρονική μορφή ως την Τρίτη  26 Μαρτίου 2019, στις 11:00 π.μ. στη διεύθυνση του 

σχολείου. 

  

                                                

                                                             Ο Διευθυντής 

 

 

Ευαγγελίδης  Παναγιώτης 


