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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση της

πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ στη Θεσσαλονίκη.
Σχετικά: Υ.Α. 33120/ΓΔ4/6.3.2017 του Υπουργείου Παιδείας ,Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ 681 τχ Β΄/06/03/2017) 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 πενθήμερης εκδρομής [ +2 ημέρες λόγω απομακρυσμένης περιοχής και
δυσκολίας μετακίνησης των μαθητών μας ] της Γ ' Λυκείου στη Θεσσαλονίκη.
Ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους έγγραφες-κλειστές προσφορές, οι οποίες θα πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις :
Αναλυτικά στοιχεία για υποβολή προσφοράς:
 Προορισμός: Θεσσαλονίκη
 Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί το μήνα Μάρτιο στο διάστημα 13-03-2019 έως 19
-03-2019.
 Ο πιθανός αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών θα είναι περίπου 40 μαθητές,
( οριστικός αριθμός θα εξαρτηθεί από το ύψος της τελικής προσφοράς) και
 Συνοδοί: 3 καθηγητές (ένας Αρχηγός και δύο Συνοδοί).
 Ακτοπλοϊκή μετάβαση στον Πειραιά από Κάλυμνο και οδικώς στη συνέχεια για
Θεσσαλονίκη. Επιστροφή οδικώς από Θεσσαλονίκη στον Πειραιά για Κάλυμνο.
 Πέντε διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη, 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 και μία δεύτερη με απλά
εισιτήρια .
Ενδεικτικά το πρόγραμμα της εκδρομής να συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

1η ημέρα, 13-3-2019 ΤΕΤΑΡΤΗ . Κάλυμνος – Πειραιά.
Αναχώρηση από Κάλυμνο στις 13-3-19 ακτοπλοϊκώς στις 23:10 από το λιμάνι της
Καλύμνου για το λιμάνι του Πειραιά με το πλοίο BLUE STAR- ΠΑΤΜΟΣ .
2η ημέρα, 14-3-2019 ΠΕΜΠΤΗ . Πειραιάς – Θεσσαλονίκη .
Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά στις 11:00 και αναχώρηση οδικώς με το πούλμαν του
πρακτορείου για Θεσσαλονίκη. Οι υποχρεωτικές στάσεις επί της διαδρομής θα είναι,
Θερμοπύλες (μνημείο Λεωνίδα), Τέμπη (Αγία Παρασκευή). Άφιξη στην Θεσσαλονίκη,
τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση.
3η ημέρα, 15-3-2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ .Βεργίνα –Βέροια – Έδεσσα - Νάουσα .
Αναχώρηση οδικώς με το πούλμαν του πρακτορείου και μετάβαση στον αρχαιολογικό χώρο
της Αρχαίας Βεργίνας. Στην συνέχεια μετάβαση στην Έδεσσα . Επίσκεψη στην παλιά πόλη Βαρόσι,
στους καταρράκτες και το Μουσείο Νερού (Κανναβουργείο). Για φαγητό στον Άγιο Νικόλαο ,
επίσκεψη - ξενάγηση στην Βέροια. Επιστροφή στην Θεσσαλονίκη. Ξεκούραση στο Ξενοδοχείο.
Βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα , 16-3-19 ΣΑΒΒΑΤΟ . Αναχώρηση για ξενάγηση στην Θεσσαλονίκη,

αρχίζοντας από τις φυλακές του Επταπυργίου. Κατόπιν άφιξη στην εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου και ξενάγηση στις κατακόμβες αυτής. Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο ,
Αρχαιολογικό Μουσείο. Άφιξη στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Βραδινή έξοδος
Διανυκτέρευση.
5η ημέρα, 17-3-18 ΚΥΡΙΑΚΗ. Χιονοδρομικό κέντρο Σέλι.
Ημερήσια εκδρομή στο χιονοδρομικό κέντρο Σέλι ,επίσκεψη στα Λουτρά Πόζαρ
στην Αριδαία. ή Εκδρομή στο Λιτόχωρο. Περιήγηση στο χιονοδρομικό κέντρο, στους
πρόποδες του Ολύμπου, αλλά και στη Σκάλα Λιτόχωρου. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό
χώρο του Δίου. Επιστροφή και διανυκτέρευση .
6η ημέρα, 18-3-19 ΔΕΥΤΕΡΑ . Περιήγηση στην Θεσσαλονίκη.
Επίσκεψη στον Λευκό Πύργο. Μετάβαση με το πούλμαν του πρακτορείου στο Τεχνολογικό
Μουσείο, επίσκεψη στο Πλανητάριο, επιβίβαση στο πούλμαν και μετάβαση στο εμπορικό
κέντρο Mediterranean Cosmos, για αγορές και φαγητό, στο Magic Park. Επιστροφή στο
Ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. Αναχώρηση το πρωί με το πούλμαν του πρακτορείου για τον
Πειραιά.
7η ημέρα 19-3-2019 ΤΡΙΤΗ . Θεσσαλονίκη- Πειραιάς –Κάλυμνος.
Αναχώρηση το πρωί με το πούλμαν του πρακτορείου για τον Πειραιά.
Επιβίβαση στο πλοίο BLUE STAR- ΠΑΤΜΟΣ , αναχώρηση 15:00 από Πειραιά και
επιστροφή στην Κάλυμνο την επόμενη ημέρα στις 01:10.
Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
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 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.)

 Τα λεωφορεία 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.λ.π.) καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας
για μετακίνηση μαθητών ( ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λ.π).).
 Οι χώροι που θα επιλεγούν για εστίαση και ψυχαγωγία των μαθητών πρέπει να διαθέτουν νόμιμη
άδεια λειτουργίας και να πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής.
 Την κάλυψη του κόστους του αρχηγού και του συνοδού καθηγητή με δύο δωρεάν συμμετοχές
για αυτούς.
l 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 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 ΠΕΜΠΤΗ 31-012019 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Διευθυντή του 1 ου ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ. (ΔΙΕΥΘ.:
ΑΝΑΛΗΨΗ , ΚΑΛΥΜΝΟΣ 85200, ΤΗΛ: 2243029600, ΦΑΞ: 2243050897 με ένδειξη: «Προσφορά
για την πολυήμερη εκδρομή του ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ στη Θεσσαλονίκη» με εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά ή με e-mail αρκεί να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το
ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ μέχρι ΠΕΜΠΤΗ 31-01- 2019 στις 12:00)
 Οι προσφορές θα ανοιχτούν την ΠΕΜΠΤΗ 31-01- 2019 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.
 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
ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

