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Κάρπαθος, 09/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου : 18

: ΦΑΣΖΗΚΩΣΗ ΕΜΜ
: 22450 – 22266
: mail@gym-pigad.dod.sch.gr

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκδρομής στην
Ρόδο στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος.
χετ.: ΤΑ 33120/ΓΔ4/2017 (ΥΕΚ 681/τ.χ Β’/ 06-03-2017)

Ο Διευθυντόσ του Γυμνασίου Πηγαδίων Καρπάθου προκηρύςςει την εκδόλωςη
ενδιαφϋροντοσ για τη διοργϊνωςη τησ τετραήμερησ εκπαιδευτικήσ εκδρομήσ ςτην Ρόδο
ςτα πλαύςια πολιτιςτικού προγρϊμματοσ « Το Αστικό περιβάλλον στα Δωδεκάνησα ».
Μπορεύτε να μασ υποβϊλετε γραπτϋσ ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ και τισ τυχόν παρατηρόςεισ
ςασ ςτο Γραφείο του Δ/ντή του Γυμναςίου Πηγαδίων Καρπάθου μέχρι τη Παραςκευή
16/02/2018 ςτισ 16:00 μ.μ., λαμβϊνοντασ υπόψη τα παρακϊτω:
Α. Ενδεικτικό πρόγραμμα εκδρομής.

ΑΒΒΑΣΟ
ΚΤΡΙΑΚΗ

21/04/2018

22/04/2018

10:50 π.μ. Αναχώρηςη από Αεροδρόμιο Καρπϊθου για Ρόδο.
11:30 π.μ. Άφιξη ςτη Ρόδο. Λεωφορεύο και τακτοπούηςη ςτο
ξενοδοχεύο.
10:00 π.μ. Περιόγηςη με τα πόδια ςτην πόλη τησ Ρόδου με
ξεναγό.
(Αρχαιολογικό Μουςεύο, Μϋγαρο Ιπποτών, Ενυδρεύο.
14:30 μ.μ. Αναχώρηςη με λεωφορεύο για ΚΠΕ Πεταλούδων,
Υαληρϊκι.
20:00 μ.μ. Επιςτροφό ςτο ξενοδοχεύο - Δεύπνο.
Μονοήμερη εκδρομή στη ύμη.

ΔΕΤΣΕΡΑ 23/04/2018

ΣΡΙΣΗ

24/04/2018

ΣΕΣΑΡΣΗ

25/04/2018

Β. Παρατηρήσεις

08:30 π.μ. Αναχώρηςη με λεωφορεύο για το λιμϊνι.
09:30 π.μ. Αναχώρηςη με πλούο για ύμη.
16:30 μ.μ. Αναχώρηςη με πλούο από ύμη.
Επιςτροφό με λεωφορεύο ςτο Ξενοδοχεύο.
Δεύπνο. Βραδινό ϋξοδοσ.
11:00. Αναχώρηςη με λεωφορεύο για Μουςεύο Κατςούρη
(περιοχό γουρού), Λύνδοσ, Παναγύα Σςαμπύκα, Καλλιθϋα.
19:00. Επιςτροφό ςτο ξενοδοχεύο-Δεύπνο.
Βραδινό ϋξοδοσ.
08:00 π.μ. Αναχώρηςη με λεωφορεύο από το ξενοδοχεύο για
το λιμϊνι τησ Ρόδου.
09:00 π.μ. Αναχώρηςη από το Λιμϊνι τησ Ρόδου προσ
Κϊρπαθο. Άφιξη ςτα Πηγϊδια Καρπϊθου.

1. Αριθμόσ μαθητών : 24 (10 αγόρια – 14 κορίτσια)
2. Αριθμόσ εκπαιδευτικών – ςυνοδών : 2
3. Περύοδοσ εκδρομόσ : Από Σαββάτο 21/04/2018 μέχρι Τετάρτη 25/04/2018.
4. Μεταφορικϊ μϋςα: Αεροπλάνο (Κϊρπαθοσ – Ρόδοσ) - Πλοίο (Ρόδοσ -Κϊρπαθοσ), Λεωφορείο
για τισ επιςκϋψεισ.

5. Οδικϋσ μεταφορϋσ με λεωφορεύο που να διατύθεται κατ’ αποκλειςτικότητα ςτο ςχολεύο,
καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ εκδρομόσ.
6. Οργανωμϋνη ξενϊγηςη ςτο ιςτορικό κϋντρο τησ Πόλησ.
6. Διαμονό ςτα ξενοδοχεύα 3* ό 4* για τέσσερις (4) διανυχτερεύςεισ ( ςτη Ρόδο) ςτο κϋντρο τησ
πόλησ. Η φιλοξενύα των μαθητών θα γύνει ςε δύκλινα - τρύκλινα δωμϊτια, και των καθηγητών ςε 2
μονόκλινα. την προςφορϊ θα πρϋπει να αναφϋρεται το όνομα του ξενοδοχεύου, η κατηγορύα του και
οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ. Σο ξενοδοχεύο θα πρϋπει οπωςδόποτε να παρϋχει μϋςα ςτη προςφερόμενη
τιμό, το πρωινό και το γεύμα (ημιδιατροφό).

7. Σο προςφερόμενο ποςό θα περιλαμβϊνει όλουσ τουσ φόρουσ και ανϊ μαθητό, όπωσ και το
ςυνολικό κόςτοσ.
8. Οι προςφορϋσ θα πρϋπει να κατατεθούν ςε κλειςτούσ φακϋλουσ μϋχρι την Παραςκευό
16/02/2018 ςτισ 16:00 π.μ ςτο γραφεύο του Διευθυντή του Γυμναςίου Πηγαδίων.
9. το φάκελο τησ προςφοράσ πρέπει να υπάρχει απαραιτήτωσ CD με την προςφορά
ςε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτηςή τησ ςτο διαδίκτυο.
10. ύμφωνα με το ΦΕΚ 681/τ.χ Β΄/6-3-2017, ςασ παρακαλούμε η προςφορϊ ςασ να
ςυνοδεύεται απαραιτότωσ με υπεύθυνη δόλωςη ότι το γραφεύο ςασ διαθϋτει ειδικό ςόμα
λειτουργύασ, το οπούο βρύςκεται ςε ιςχύ.
11. Σο ϊνοιγμα των προςφορών για την αναζότηςη τησ πιο ςυμφϋρουςασ θα γύνει ςτισ
16/02/ 2018 ςτισ 16:30 π.μ. ςτο γραφείο του Διευθυντή του χολείου.
Γ. Όροι και προϋποθέσεις

1. Σο τουριςτικό γραφεύο να ϋχει ςε ιςχύ όλεσ τισ ϊδειεσ των αρμοδύων υπηρεςιών του
κρϊτουσ.
2. Σα λεωφορεύα που θα εύναι ςτη διϊθεςη των μαθητών για όλεσ τισ μετακινόςεισ τουσ θα
πρϋπει να διαθϋτουν όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από την κεύμενη νομοθεςύα προδιαγραφϋσ
(ελεγμϋνα από τα ΚΣΕΟ, ϋγγραφα καταλληλότητασ οχόματοσ, επαγγελματικό ϊδεια οδόγηςησ,
ελαςτικϊ ςε καλό κατϊςταςη, πλόρωσ κλιματιζόμενα κ.λπ.) καθώσ και να πληρούν όλεσ τισ
προώποθϋςεισ αςφϊλειασ για μετακύνηςη μαθητών ( ζώνεσ αςφαλεύασ, ϋμπειροι οδηγού κ.λ.π).
3. Τποχρεωτικό Αςφϊλιςη Ευθύνησ Διοργανωτό, όπωσ ορύζει η κεύμενη νομοθεςύα, καθώσ και
πρόςθετη αςφϊλιςη για περύπτωςη ατυχόματοσ ό αςθϋνειασ μαθητό ό ςυνοδού καθηγητό.
4. Ποςοςτό 20% επύ τησ ςυνολικόσ δαπϊνησ θα παρακρατηθεύ από τον διευθυντό μϋχρι την
οριςτικό αναφορϊ των ςυνοδών εκπαιδευτικών για την εκπλόρωςη όλων των όρων του
ςυμβολαύου.
5 ε περύπτωςη ανϊγκησ αναβολόσ τησ εκδρομόσ λόγω ανωτϋρασ βύασ (καιρικϋσ ςυνθόκεσ,
εκλογϋσ αλλαγό δρομολογύων κ.λ.π.) να προβλϋπεται αλλαγό τησ ημερομηνύασ διεξαγωγόσ τησ
εκδρομόσ ό επιςτροφό χρημϊτων.
6. Δυνατότητα επικοινωνύασ (κινητό τηλϋφωνο) με υπεύθυνο πρακτορεύου για όλο το
διϊςτημα τησ εκδρομόσ και ςε 24ωρη βϊςη, για επύλυςη προβλημϊτων.

