
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και οικονομικής προσφοράς
σχετικά με την μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών προς/και από την
Αθήνα.

ΣΧΕΤΙΚΑ:
Η υπ’ αριθμ. 20883 /ΓΔ4/12.02.2020 (ΦΕΚ 456/ τχ Β/12.02.2020) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας & Θρησκευμάτων, με θέμα «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών
Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Ο διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ρόδου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα τουριστικά /
ταξιδιωτικά γραφεία για τη διοργάνωση πενταήμερης επίσκεψης στην Αθήνα, στο πλαίσιο υλοποίησης
εγκεκριμένων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Η εκδρομή περιλαμβάνει τέσσερεις
(4) διανυκτερεύσεις και θα πραγματοποιηθεί από Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 έως και Κυριακή 12
Μαρτίου 2023.
Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων:

80 (+/- 5) μαθητές/τριες
4 συνοδοί εκπαιδευτικοί

Για τη διενέργεια αυτής της εκδρομής

Προσκαλούμε
όσα τουριστικά / ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλουν τις
προσφορές τους σχετικά με την εκδρομή του σχολείου μας. Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το
τουριστικό / ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει
βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, η οποία
βρίσκεται σε ισχύ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1Ο ΕΠΑ.Λ ΡΟΔΟΥ

Ρόδος, 25/01/2023
Αρ. πρωτ. :41

Ταχ. Δ/νση : Κλ. Πέπερ 1
Ταχ. Κωδ. :85100 Ρόδος
Πληροφορ .: Καραμήτσας Ι.
Τηλ. : 22410 21545
FAX.: 22410 77201
Ηλ.Δ/νση: mail@1epal-rodou.dod.sch.gr

Προς: Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου
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Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο
ή ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Πέμπτη 02-02-2023 και
ώρα 12.00 π.μ. με την ένδειξη «Προσφορά για 5ήμερη εκδρομή του 1ου ΕΠΑ.Λ.
Ρόδου στην Αθήνα».
Οι προσφορές θα ανοιχτούν ενώπιον επιτροπής στη 13.00 μ.μ. της ίδιας ημέρας
στο γραφείο τουΔιευθυντή.

Οι προσφορές
 δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 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
που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής και δεν φέρει
την υπογραφή και σφραγίδα του ταξιδιωτικού γραφείου. Αν μια
προσφορά είναι εκπρόθεσμη (για οποιαδήποτε αιτία) δεν λαμβάνεται
υπόψη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.

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

 πρέπει να περιγράφουν αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ.
όνομα, κατηγορία, ακριβή θέση ξενοδοχείου, αεροπορική εταιρία, ώρες
άφιξης αναχώρησης πτήσεων κλπ) ώστε να μη δημιουργηθούν ασάφειες.

 πρέπει να είναι σύμφωνες με την 20883 /ΓΔ4/12.02.2020 (ΦΕΚ 456/ τχ
Β/12.02.2020).

πρέπει να περιλαμβάνουν και να εξασφαλίζουν ρητά τα πιο κάτω στοιχεία και
απαιτήσεις

ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΑΘΗΝΑ
Από Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 έως και Κυριακή 12

Μαρτίου 2023
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ

ΣΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩ

Ν
(μαθητές/εκπαιδευτι

κοί)

80 (+/- 3) μαθητές/τριες
4 εκπαιδευτικοί (Αρχηγός Εκδρομής + 3 συνοδοί

καθηγητές/τριες)

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΕΣΑ

(ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ -
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ)

Μετακινήσεις μαθητών/τριων και εκπαιδευτικών
αεροπορικώς μεαπευθείας πτήσεις:

 Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 με πρωινή πτήση μετά τις
08:00 π.μ.:Από: Αεροδρόμιο Ρόδου «Διαγόρας»
Προς: Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

 Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 με πτήση μετά
τις 11:00 π.μ.: Από: Αεροδρόμιο Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος» Προς: Αεροδρόμιο
Ρόδου «Διαγόρας»



 Ο τύπος ναύλου θα πρέπει να περιλαμβάνει: Δωρεάν
αλλαγή εισιτηρίουκαι έξτρα αποσκευή τουλάχιστον 15
κιλών.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

ΜΕΣΑ
ΠΡΟΣΘ
ΕΤΕΣ

ΠΡΟΔΙΑ
ΓΡΑΦΕΣ

 Μισθωμένο πούλμαν για την μετακίνηση μαθητών/τριών
και συνοδώνεκπαιδευτικών – από Αεροδρόμιο Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος» προς ξενοδοχείο διαμονής και
αντιστρόφως.

 Μισθωμένο πούλμαν το οποίο θα είναι διαθέσιμο για όλες
τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών καθ΄ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής σύμφωνα με τις υποδείξεις του
αρχηγού της εκδρομής και με βάση το αναλυτικό
πρόγραμμα.

 Το ακριβές πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί από τον αρχηγό
τηςεκδρομής και τους/τις συνοδούς εκπαιδευτικούς και σε
συνεννόηση μετο τουριστικό / ταξιδιωτικό γραφείο.

 Όλες οι μετακινήσεις των μαθητών/τριών και συνοδών
καθηγητών/τριών θα γίνονται με το ίδιο λεωφορείο. Θα
πρέπει η χωρητικότητα του λεωφορείου να καλύπτει
πλήρως το σύνολο των συμμετεχόντων/ουσών της
εκδρομής και του/της ξεναγού αν ζητηθεί και να πληροί τις
προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών/τριών
και συνοδών εκπαιδευτικών, βάσει της κείμενης
νομοθεσίας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

 Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας,
να διαθέτει μικροφωνική εγκατάσταση, κλιματισμό,
επαρκείς χώρους αποσκευών και να συνοδεύεται από τα
απαραίτητα έγγραφα όπως:
• άδεια κυκλοφορίας
• έλεγχος ΚΤΕΟ
• άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα
επιβατών

 ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ κατά την περίοδο
πραγματοποίησης της εκδρομής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:
 Τετάρτη 08-03-2023:
 Αναχώρηση το πρωί από το Αεροδρόμιο Ρόδου

«Διαγόρας»



 Άφιξη στο Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος
Βενιζέλος»

 Μεταφορά με πούλμαν στο ξενοδοχείο διαμονής
 13:00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με πούλμαν για

μεσημεριανό
 15:00 Άφιξη στο Ψηφιακό Πλανητάριο Ιδρύματος

Ευγενίδου
 16:15 Άφιξη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος

Νιάρχος
Εξερεύνηση στο ΚΠΙΣΝ: Περπατώντας στην
Αρχιτεκτονική

 18:45 Άφιξη στο ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

 21:00 Αναχώρηση για δείπνο
 22:30 Επιστροφή στο ξενοδοχείο

 Πέμπτη 09-03-2023:
 09:30 Αναχώρηση για το Μουσείο Ακρόπολης
 10:00 Ξενάγηση στο Μουσείο Ακρόπολης από

επαγγελματία ξεναγό
 12:00 Αναχώρηση για επίσκεψη στον αρχαιολογικό

χώρο του ΙερούΒράχου της Ακρόπολης
 14:00 Αναχώρηση για γεύμα
 16:00 Περιήγηση: Σύνταγμα - Εθνικός Κήπος –

Ζάππειο - Ναός τουΟλυμπίου Διός - Παναθηναϊκό
Στάδιο

 18:00 Αναχώρηση για ξενοδοχείο
 Επιστροφή στο ξενοδοχείο

 Παρασκευή 10/03/2023:

 11.00 Επίσκεψη στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και
Εκπαίδευσης στην Πλάκα

 13.00 Περίπατος Πλάκα-Μοναστηράκι-Ερμού και
μεσημεριανό φαγητό

 15.00 Επίσκεψη στην πλατεία Συντάγματος και στο
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

 17.00 Επίσκεψη στην Παλαιά Βουλή
 19.00 Επίσκεψη στο Μουσείο οφθαλμαπάτης
 Βραδινό φαγητό

 Σάββατο 11/03/2023:

 11:00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το The Mall
Athens

 14:00 Αναχώρηση για Αττικό Ζωολογικό Πάρκο -
Εκπτωτικό χωριό McArthurGlen - Smart Park

 18:00 Αναχώρηση για ξενοδοχείο
 Βραδινή έξοδος Μαρίνα Φλοίσβου ή Πειραιά

Κυριακή 12/03/2023

 Check out από το ξενοδοχείο
 Αναχώρηση από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για Ρόδο
 Άφιξη στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου



Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την μετακίνηση εφόσον η
ακύρωση γίνει τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν, δηλαδή μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου.

Ο
Διευθυντής

Καραμήτσας Ιωάννης
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