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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 
  ΠΟΛΤΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ – ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΣΗ ΡΟΔΟ   

Από Σετάρτη  13/04  ζωσ Μ. Δευτζρα 18/04/2022 ακτοπλοϊκώσ. 
Βάςει  τησ 20883/ΓΔ4/12-2-2020 Τ.Α.  (ΦΕΚ 456/τ.Βϋ/13-02-2020)   με κζμα «Εκδρομζσ 
– Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ και μετακινιςεισ μακθτϊν/τριϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν 

ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ». και τθν Κοινι 
Υπουργικι Απόφαςθ ΔΙα/ΓΡ.οικ. 13654/2022 - ΦΕΚ 1011/Β/4-3-2022 ,  
Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιοφχοι, που κατζχουν 
άδεια λειτουργίασ ςε ιςχφ, αποδζχονται και μποροφν να ανταποκρικοφν απολφτωσ, ςτουσ 
απαράβατουσ όρουσ τθσ παροφςθσ, να κατακζςουν ςτο Σχολείο, κλειςτζσ , ςφραγιςμζνεσ 
προςφορζσ ,ςε επίςθμο ζντυπο με όλα τα διακριτικά ςτοιχεία και αρικμοφσ τθσ επιχείρθςθσ 
ι του ιδιοκτιτθ, όπωσ είναι καταγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του ΕΟΤ, ι του Υπουργείο 
Μεταφορϊν. Η προςφορά κα ςυνοδεφεται από τα δικαιολογθτικά που παρακάτω 
αναφζρονται.  

Δικαιολογητικά : Οι προςφορζσ κα ςυνοδεφονται.  
1. Από υπεφκυνθ διλωςθ, ότι οι υποψιφιοι κατζχουν δελτίο ΚΤΕΟ ςε ιςχφ όπου ςτον 
πίνακα Δελτίου Τεχνικοφ Ελζγχου του οχιματοσ δεν αναφζρονται ελλείψεισ  

2. Στθν υπεφκυνθ διλωςθ των ταξιδιωτικϊν γραφείων κα δθλϊνεται επιπλζον ότι κατζχουν 
και ειδικό ςιμα ςε ιςχφ με όλα τα διακριτικά ςτοιχεία και αρικμοφσ τθσ επιχείρθςθσ ι του 
ιδιοκτιτθ, όπωσ είναι καταγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του ΕΟΤ, ι του Υπουργείο 
Μεταφορϊν.  

3. Αν υπάρχει μεταφορικό μζςο μιςκωμζνο από άλλθ επιχείρθςθ, κα αναφερκοφν με 
Υπεφκυνθ Διλωςθ από τον ανάδοχο τα πλιρθ επίςθμα ςτοιχεία του εκμιςκωτι,( αρικμόσ 
κυκλοφορίασ του οχιματοσ, ΚΤΕΟ, Ονοματεπϊνυμο Ιδιοκτιτθ, άδεια κυκλοφορίασ , κ.λ.π.)  
4. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.  

5. Υπεφκυνθ Διλωςθ όπου ο μειοδότθσ κα δθλϊνει ότι ςε περίπτωςθ βλάβθσ του 
μιςκωμζνου οχιματοσ , κα γίνει άμεςθ αντικατάςταςθ αυτοφ ςφμφωνα με τουσ 
απαράβατουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ.  

6. Αντίγραφο αςφαλιςτικισ κάλυψθσ του οχιματοσ.  

7. Ρρόςκετθ αςφάλιςθ ,που να καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ , αςκζνειασ, 
νοςοκομειακισ περίκαλψθσ των μακθτϊν και ςυνοδϊν..  
8. Υπεφκυνθ Διλωςθ όπου ο μειοδότθσ κα δθλϊνει ότι αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ 
απαράβατουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ.  
 

Τποβολή προςφορών:  
Οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι ι οι νόμιμα εκπρόςωποί τουσ , κα πρζπει μζχρι τη  Δευτζρα   21 
Μαρτίου  2022, ώρα 11.00 π.μ. να κατακζςουν τισ προςφορζσ τουσ ςτο γραφείο του 
Διευκυντι του ςχολείου, ςφμφωνα με τουσ απαράβατουσ όρουσ που ακολουκοφν.          



Oι φάκελοι όταν παραλθφκοφν, παρουςία τουσ κα πρωτοκολλθκοφν ςτθν εξωτερικι τουσ 
επιφάνεια και κα αναγραφεί θ ϊρα παραλαβισ.  
Το άνοιγμα των προςφορϊν, από τθν επιτροπι κα γίνει την  Δευτζρα    21  Μαρτίου  2022 
και ώρα 12.30 μ.μ. Στουσ υποψθφίουσ που επικυμοφν να παρίςτανται , επιδεικνφονται οι 
φάκελοι για να διαπιςτϊςουν αν είναι πρωτοκολλθμζνοι , αν είναι κλειςτοί και 
απαραβίαςτοι, θ θμερομθνία και θ ϊρα παραλαβισ τουσ. Στθ ςυνζχεια οι υποψιφιοι 
αποχωροφν. Η αξιολόγθςθ κα γίνει ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ του Σχολείου, τθν 
ίδια θμζρα ι ςε άλλθ ςυνεδρίαςθ.  
Ρροςφορά και Δικαιολογθτικά κα πρζπει να κατατεκοφν υποχρεωτικά και εμπρόκεςμα. Η 
εκπρόκεςμθ κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, θ μθ κατάκεςθ όλων των απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν, θ παράλειψθ αναφοράσ του κόςτουσ ανά μακθτι και ςυνολικοφ κόςτουσ 
τθσ εκδρομισ ςτθν προςφορά, επιφζρουν αποκλειςμό από τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ.  

Oικονομικά ςτοιχεία :  
-κα περιγράφονται οι οικονομικζσ απαιτιςεισ, για όλεσ τισ υπθρεςίεσ, αναλυτικά, 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ , το ςυνολικό κόςτοσ και το αναλογοφν κόςτοσ ανά μακθτι.  
-Ο διαγωνιςμόσ είναι μειοδοτικόσ και κα κατακυρωκεί υπζρ του μειοδότθ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι από τθν προςφορά του κα προκφπτει ότι μπορεί να ανταποκρικεί 
απολφτωσ ςτουσ απαράβατουσ όρουσ τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ και ότι ζχει υποβάλει όλα 
τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  
-Οι προςφορζσ και θ πράξθ αξιολόγθςθσ και κατάταξθσ των υποψθφίων, κα δθμοςιευτοφν 
ςτθν ιςτοςελίδα του Σχολείου, ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του ςχολείου ,κακϊσ και ςτθ 
Δ.Δ.Ε. Αργολίδασ. Ρροφορικι ενθμζρωςθ, για τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ δεν κα 
γίνει προσ τουσ υποψθφίουσ. Mετά τθ δθμοςίευςθ κα δοκεί προκεςμία τριϊν θμερϊν, για 
υποβολι ενςτάςεων για τθν εγκυρότθτα τθσ αξιολόγθςθσ και ςτθ ςυνζχεια κα δθμοςιευτεί 
θ απόφαςθ και θ τελικι πράξθ ανάκεςθσ.  
-Ο διαγωνιςμόσ μπορεί να κθρυχτεί άγονοσ αν δεν υπάρχουν προςφορζσ ι δεν είναι οι 

προβλεπόμενεσ από τθν Υπουργικι Απόφαςθ (20883/ΓΔ4/12-2-2020 Υ.Α) .  Τότε ο 
διαγωνιςμόσ παρατείνεται και επαναλαμβάνεται.  
-Ο διαγωνιςμόσ μπορεί να κθρυχτεί μερικϊσ άγονοσ αν εκ των πραγμάτων θ προςφορά του 
μειοδότθ υςτερεί ποιοτικά ωσ προσ κάποιο ςτοιχείο των απαιτιςεϊν μασ. Στθν περίπτωςθ 
αυτι ο διαγωνιςμόσ μπορεί να επαναλθφκεί ,να κατοχυρωκεί ςτο αμζςωσ επόμενο 
μειοδότθ ι να ματαιωκεί θ εκδρομι.  
-Ο διαγωνιςμόσ μπορεί ακόμθ να καταςτεί εκ των πραγμάτων μερικϊσ «άγονοσ» και 
ατελζςφοροσ παρά τθν αρχικι κατάταξθ των υποψθφίων και τθν ανακιρυξθ μειοδότθ, αν 
οι μακθτζσ και οι γονείσ τουσ δεν κα μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ οικονομικζσ 
απαιτιςεισ του μειοδότθ.  
Σε αυτι τθν περίπτωςθ είτε θ εκδρομι ματαιϊνεται είτε το ςχολείο απευκφνεται ςε 
ςυγκεκριμζνο τουριςτικό γραφείο προσ αναηιτθςθ καλφτερθσ προςφοράσ.  

Απευθείασ ανάθεςη.  
Σε περίπτωςθ που δεν ζχει αποςταλεί προςφορά μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα που ζχει 
οριςκεί, ςφμφωνα με τθν πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ , ο διαγωνιςμόσ επαναπροκθρφςςεται 
με νζα καταλθκτικι θμερομθνία, εφόςον υπάρχει χρόνοσ .Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν 
τα απαραίτθτα χρονικά περικϊρια ο διαγωνιςμόσ κθρφςςεται άγονοσ και το ςχολείο 
απευκφνεται ςε ςυγκεκριμζνο τουριςτικό γραφείο , αφοφ ενθμερωκεί θ οικεία Διεφκυνςθ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με ςχετικό πρακτικό.  

Οικονομικόσ διακανονιςμόσ.  
-Ο οικονομικόσ διακανονιςμόσ κα γίνει από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ.  
-Το ποςό τθσ ποινικισ ριτρασ κα οριςκεί από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ.  
-Θα εκδοκοφν αποδείξεισ παροχισ υπθρεςιϊν για κάκε μακθτι.  
-Το ποςό τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ εκδρομισ κα οριςκεί από τθν επιτροπι 
αξιολόγθςθσ. Θα παρακρατθκεί και κα αποδοκεί από τθν επιτροπι ςε τρείσ (3) εργάςιμεσ 
θμζρεσ μετά το πζρασ τθσ εκδρομισ και εφόςον αποδεδειγμζνα( ζκκεςθ αρχθγοφ και 
ςυνοδϊν), ζχουν εκτελεςτεί ακριβϊσ οι απαράβατοι όροι τθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ.  



-Ακφρωςθ του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ με τον μειοδότθ μπορεί να γίνει εφόςον 
προκφψουν ςοβαροί λόγοι ι λόγοι ανωτζρασ βίασ, μζςα ςτα περικϊρια που προβλζπει θ 
νομοκεςία , χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ –απαίτθςθ από τουσ μακθτζσ.  
-Καμία προφορικι διαπραγμάτευςθ, προ ι μετά τθν ανάκεςθ, δεν είναι αποδεκτι. Πλα τα 
αιτιματα διευκρινίςεων, επί τθσ πρόςκλθςθσ, κα υποβάλλονται γραπτϊσ. Ρροφορικι 
αμφιςβιτθςθ, των όρων τθσ παροφςθσ, προειδοποιιςεισ για ενςτάςεισ, προςφυγζσ ι 
διαςπορά φθμϊν, απόπειρα δυςφιμιςθσ ι επθρεαςμοφ τθσ επιτροπισ, μπορεί να 
προκαλζςουν ηιτθμα αποκλειςμοφ.  
 
 
ΑΠΑΡΑΒΑΣΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗ  

1. τοιχεία εκδρομήσ  
 
Χρόνοσ : θμερομθνία διεξαγωγισ , Από Σετάρτη  13/04  ωσ  Μ. Δευτζρα  18/04/2022  
Αριθμόσ μαθητών  Πενήντα  ζξι  (56 ) –   24 αγόρια  και  32  κορίτςια)  
Αριθμόσ ςυνοδών Καθηγητών : ζξι  (6) , (4 άνδρεσ  – 2 γυναίκεσ) Αν θ δαπάνθ για τουσ 
ςυνοδοφσ κακθγθτζσ προςφερκεί δωρεάν, κα πρζπει να αναφζρεται ςτθν προςφορά ότι 
αυτι δε κα επιβαρφνει τουσ μακθτζσ.  
Μζςα μεταφοράσ : Ζνα Λεωφορείο πολυτελζσ κλιματιηόμενο ςε άριςτθ κατάςταςθ με 
μεγάλουσ χϊρουσ για αποςκευζσ  από Ρροςφμνθ  για Ρειραιά (και αντίςτροφα ) και πλοίο 
για όδο με επιςτροφι  . Στο πλοίο κα διατίκενται καμπίνεσ για όλουσ τουσ μακθτζσ-
κακθγθτζσ  ςτον ίδιο όροφο του πλοίου και ςε κοντινι απόςταςθ μεταξφ τουσ.  
Το λεωφορείο να φζρει πινακίδα με τθν ζνδειξθ «Σχολικι Εκδρομι» και να διακζτει τα 
απαραίτθτα ζγγραφα. Εξαςφάλιςθ τθσ μεταφοράσ των μακθτϊν ςε όλεσ τουσ τισ 
μετακινιςεισ τουσ ςτθ  όδο  από και προσ το Ξενοδοχείο κακϋ όλθ τθ διάρκεια του 
24ϊρου.  
Κατάλυμα: Ξενοδοχείο 3 και πλζον αςτζρων   ςτθν άκρθ τθσ πόλθσ  ι  μζχρι και τθν περιοχι 
του Φαλθρακίου.  Ρρωινό και δείπνο για τρείσ διανυκτερεφςεισ (ποικιλία μπουφζ πρωί και 
βράδυ). Τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια για τουσ μακθτζσ και   μονόκλινα ι δίκλινα  για 
τουσ κακθγθτζσ, όλα ςυνεχόμενα ςτον ίδιο όροφο του ξενοδοχείου ι ςε δυο ςυνεχόμενουσ 
ορόφουσ, με τθν προχπόκεςθ ότι ςε κάκε ζναν όροφο κα παρζχονται και δωμάτια για 
ςυνοδοφσ κακθγθτζσ. Θα πρζπει μαηί με τθν προςφορά να κατατεκεί βεβαίωςθ 
διακεςιμότθτασ από τα προτεινόμενα ξενοδοχεία για λογαριαςμό του ςχολείου και για τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο τθσ εκδρομισ, θ οποία κα επιβεβαιωκεί-διαςταυρωκεί από 
τθν επιτροπι του ςχολείου αμζςωσ μετά το άνοιγμα των προςφορϊν για όλουσ τουσ 
ενδιαφερόμενουσ . Σε περίπτωςθ μθ επιβεβαίωςθσ από τθ Διεφκυνςθ του ξενοδοχείου ο 
υποψιφιοσ αποκλείεται.  
Ειςιτήρια:  Τθν περίπτωςθ ζκπτωςθσ : 1. Μακθτϊν που ανικουν  ςε πολφτεκνθ οικογζνεια 
και 2. Τθν περίπτωςθ ζκπτωςθσ  ςε μακθτζσ –αδζλφια που κα ςυμμετζχουν και οι δφο ςτθν 
εκδρομι.  

 
. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ  
 

Τετάρτη  13/4/2022  
- 16..00  Ανασώπηζη από  Πποζύμνη   

- 18:00  Άθιξη ζηον Πειπαιά και επιβίβαζη ζηο πλοίο ηακηοποίηζη ζηιρ καμπίνερ και ανασώπηζη . 

Πέμπτη  14/3/2022  
- Γύπυ ζηιρ  10.00 πμ  Άθιξη ζηη Ρόδο  .  Ανασώπηζη από ηο  λιμάνι για  ηο ξενοδοσείο και 

ηακηοποίηζη ζε αςηό.   

-12:00-14:00 Επίζκετη ζηο Πανεπιζηήμιο ηηρ Ρόδος ( Σμήμα Μεζογειακών ποςδών ) και  ππόσειπο 

γεύμα  ζηην πόλη. 

-14:00-16.00  ξεκούπαζη ζηο ξενοδοσείο.  

-16:00-18.00 Ππόβα ζηο ξενοδοσείο για ηην επικείμενη ζςναςλία . 

- 18.00 ανασώπηζη για ηο σώπο ηηρ ζςναςλίαρ ππόβα ήσος. 

-19.30  έναπξη ηηρ ζςναςλίαρ- ζςμμεηοσή ηος ζςνόλος πνεςζηών και παπακολούθηζη ηηρ εκδήλυζηρ 

( ζςμμεηοσή οκηώ Μοςζικών ζσολείυν )  



- 21.30 ανασώπηζη  από ηο σώπο ηηρ ζςναςλίαρ και επιζηποθή ζηο ξενοδοσείο για δείπνο και 

ξεκούπαζη. 

Παρασκευή  15 /4/2022 :  

8.00-9.00 ππυφνό 

9.00 π.μ. : Ανασώπηζη από ηο ξενοδοσείο και πεπιήγηζη ζηην παλιά πόλη- Επίζκετη ζηο  παλάηι ηος 

Μαγίζηπος  και ζηο απσαιολογικό Μοςζείο .   

-12:00  Επίζκετη ζηο Μοςζικό ζσολείο Ρόδος  και ανασώπηζη ζηιρ 13.15 για Καλλιθέα. 

-13.30 Επίζκετη ζηα λοςηπά ηηρ Καλλιθέαρ  και ανασώπηζη ζηιρ 14.30 για Φαληπάκι..  Ππόσειπο 

γεύμα και επιζηποθή ζηιρ 16.00 ζηο ξενοδοσείο. 

16-00-18.00  Ππόβα  λαφκού ζςνόλος για ηην επικείμενη ζςναςλία  

-18.00 ανασώπηζη για ηο σώπο ηηρ ζςναςλίαρ.  

-19.30 Έναπξη ηηρ ζςναςλίαρ – ζςμμεηοσή ηος λαφκού ζςνόλος και παπακολούθηζη ηηρ ςπόλοιπηρ 

ζςναςλίαρ . 

- 21.30 Επιζηποθή ζηο ξενοδοσείο γεύμα και ξεκούπαζη. 

Σάββατο 16/4/22  

-8.00-9.00 π.μ. ππυφνό 

-9.00 π.μ. :  Ανασώπηζη από ηο ξενοδοσείο επίζκετη Ενςδπείο ηηρ Ρόδος  ζηο απσαίο ζηάδιο ηηρ 

Ρόδος και ζςγκεκπιμένα ζηο ναό ηος Απόλλυνα  και  ζηη ζςνέσεια ανασώπηζη για Φιλέπημο  και  

Πποθήηη Ηλία μέζυ συπιών  . Επιζηποθή ζηιρ  17.00 ζηο ξενοδοσείο.  

-17.00 -18:00  Ξεκούπαζη  

-18.30 Ανασώπηζη για ηο σώπο ηηρ ζςναςλίαρ.  ςναςλία ηος Μοςζικού ζσολείος Αλίμος -

παπακολούθηζη ζςναςλίαρ. 

21:00 Επιζηποθή  ζηο ξενοδοσείο για δείπνο και ξεκούπαζη  

Κυριακή 17/4/22  
-8.00-9.00π.μ. ππυφνό  

-9:00 Ανασώπηζη από ηο ξενοδοσείο για  Λίνδο μέζυ συπιών ηηρ Ρόδος . Επίζκετη ζηο κάζηπο  και 

επιζηποθή ζηιρ 15.00  ζηο λιμάνι ηακηοποίηζη ζηιρ καμπίνερ  και ανασώπηζη για Πειπαιά ζηιρ 17.00 

Μ. Δευτέρα 18/4/22 

08.10 π.μ.  ΄Αθιξη ζηον Πειπαιά και ανασώπηζη για Απγολίδα . 

Άθιξη ζηην  Απγολίδα   γύπυ ζηιρ  11.00 π.μ.  Οι γονείρ θα παπαλάβοςν ηοςρ μαθηηέρ ζηο Άπγορ και 

ζηο Ναύπλιο( ζε ζςγκεκπιμένο ζημείο)  ανάλογα με ηον ηόπο διαμονήρ ηοςρ  ( όπυρ θα αναθεπθεί ζηη 

δήλυζη ηοςρ ).  

 

  

Η μεηακίνηζη ηων μαθηηών/ μαθηηριών ζηο ηόπο διαμονής ηοσς θα γίνει με εσθύνη ηων 

γονιών ηοσς.  
-Οι οδθγοί κα παραλάβουν το πρόγραμμα από τον αρχθγό τθσ εκδρομισ και κα το 
τθριςουν απαρζγκλιτα.  

3.Ιδιωτικό ςυμφωνητικό .  
Υπογεγραμμζνο από τα τρία μζρθ ςε τρία αντίγραφα που ςτθ ςυνζχεια κα κεωρθκοφν από 
τθν αντίςτοιχθ ΔΟΥ με ευκφνθ του μειοδότθ.  
Από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ κα εκτιμθκοφν και κα αξιολογθκοφν και τα ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά που παρζχει κάκε μία προςφορά ξεχωριςτά( αςφάλεια μετακίνθςθσ 
παροχι υπθρεςιϊν , πρόςκετεσ υπθρεςίεσ τουριςτικοφ γραφείου, κ.λ.π.)  
-Σε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ι ανυπζρβλθτθσ δυςκολίασ ,ο αρχθγόσ τθσ εκδρομισ να 
ηθτιςει τθ ςυνδρομι του Γ.Γ. τθσ οικίασ Ρεριφζρειασ.  
-.H παπούζα ππόζκληζη να αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Δ.Δ.Ε Απγολίδαρ.  

 
 
 
 
 
 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ  
Ελιςάβετ Χατηθνικολάου 
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