
 
 

Ρόδος,  22 - 03 - 2013  
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Αρ. Πρωτ.: 149 
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

- - - - - - - - - - - - - - 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ  Προς : 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
 - - - - - - - - - - - - - - 
  6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟY     
 Αλεξάνδρου Διάκου 56     
 85100 – Ρόδος    Κοιν.:              
 Τηλ.-FAX:  22410 – 21959     
 E-mail: mail@6gym-rodou.dod.sch.gr    
    
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και οικονομικής 
προσφοράς σχετικά με την πραγματοποίηση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής χωρίς 
διανυκτέρευση στη ΣΥΜΗ  
 
ΣΧΕΤΙΚΑ: Υ.Α. 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/02-12-2011) με θέμα: «Εκδρομές-
Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
εντός και εκτός της χώρας» 
 
Το 6ο Γυμνάσιο Ρόδου διοργανώνει ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή χωρίς διανυκτέρευση μαθητών 
και εκπαιδευτικών στη ΣΥΜΗ. 
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 ή την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013. 
 
Αναχώρηση: 09:00 από το λιμάνι της Ρόδου 
Επιστροφή: 18:00 στη Ρόδο (το αργότερο) 
 
Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 
215 (±20) μαθητές/τριες και 27 συνοδοί εκπαιδευτικοί 
 
Για τη διενέργεια αυτής της μετακίνησης προβαίνουμε σε μειοδοτικό διαγωνισμό με ποιοτικά 
κριτήρια και 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 
 
 ταξιδιωτικά γραφεία με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ να καταθέσουν 
προσφορά. 
Οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων θα πρέπει: 
 να κατατεθούν στο 6ο Γυμνάσιο Ρόδου (Αλεξάνδρου Διάκου 56, 85100 Ρόδος, τηλ.-FAX: 22410-

21959) έως και την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 ώρα 11:30 το μεσημέρι μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο με την ένδειξη: «Προσφορά για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή του 6ου Γυμνασίου 
Ρόδου στη ΣΥΜΗ» με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να εξασφαλισθεί ότι θα 
έχουν παραληφθεί από το 6ο Γυμνάσιο Ρόδου μέχρι την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 και ώρα 11:30. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και πρέπει να 
ταυτίζονται με την αντίστοιχη ηλεκτρονική μορφή (CD) που συνυποβάλλεται. Αν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραφημένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται αν υπάρχουν διορθώσεις 

Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου 
(προς ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα της) 

Ταξιδιωτικά Γραφεία 
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που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής. Αν μια προσφορά είναι εκπρόθεσμη (για 
οποιοδήποτε αιτία) δεν λαμβάνεται υπόψη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί. 

 να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει το ειδικό σήμα 
λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

 να περιγράφουν αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες (το όνομα του πλοίου και της ναυτιλιακής 
εταιρείας, την ακριβή ώρα αναχώρησης και επιστροφής, τις ενδιάμεσες στάσεις) ώστε να μη 
δημιουργηθούν ασάφειες. 

 να είναι σύμφωνες με την Υ.Α. 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/02-12-2011) και  
 να περιλαμβάνουν και να εξασφαλίζουν ρητά τα πιο κάτω στοιχεία και απαιτήσεις: 
 
1) Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη 

νομοθεσία καθώς και πρόσθετη ασφάλιση η οποία να καλύπτει τα έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας 
μαθητών/τριών και συνοδών εκπαιδευτικών. 

2) Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση στις ορισθείσες 
ημερομηνίες λόγω ανώτερης βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) με αλλαγή 
ημερομηνιών (εφόσον αυτή είναι δυνατή στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου) ή με επιστροφή 
όλων των χρημάτων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το σχολείο. 

3) Την κάλυψη του κόστους των συνοδών εκπαιδευτικών με δωρεάν συμμετοχή αυτών. 
4) Για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή ανά μαθητή στην οποία θα 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι λοιπές χρεώσεις (ΦΠΑ, λιμενικά τέλη κλπ). 
5) Μέσα στον φάκελο θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητα και CD με την προσφορά αποθηκευμένη σε 

ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο. 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους (με βάση ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια) 
θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 και ώρα 11:30.   
Όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που έχουν καταθέσει προσφορές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 
Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση εφόσον δεν συγκεντρωθεί ο 
απαραίτητος αριθμός μαθητών/τριών χωρίς αποζημίωση του ταξιδιωτικού γραφείου.  
Η συνολική δαπάνη της εκδρομής θα καλυφθεί από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου 
Γυμνασίου Ρόδου.      
 
          
 
         Ο Διευθυντής 
 
 
 
 
            Αναστάσιος Τουρτούνης 
            Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 


