
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1ο ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ρέθυμνο: 28/11/2022
Αρ.Πρωτ.: 1396

Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Δασκαλάκη 3, Περιβόλια
Ταχ. Κωδικός: 74100
Πληροφορίες: Βασιλειάδου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2831027934
e-mail: 1epal-rethymn@sch.gr

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη
μαθητών/τριών του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου στη Ρώμη.

Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ

φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών

και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στη Ρώμη.

Συγκεκριμένα:

Η εκδρομή θα έχει διάρκεια 5 ημερών στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται 2 αργίες και θα

πραγματοποιηθεί εντός του διαστήματος από 1η Φεβρουαρίου έως 5η Απριλίου 2023.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες μετακινήσεις και γεύματα:
1η ημέρα

Συγκέντρωση των μαθητών στην είσοδο του σχολείου νωρίς το πρωί. Αναχώρηση με

μισθωμένο όχημα και μετάβαση στο αεροδρόμιο των Χανίων ή του Ηρακλείου. Επιβίβαση σε

αεροπλάνο (όσο είναι δυνατόν νωρίτερα το πρωί) με προορισμό αεροδρόμιο κοντινό στη

Ρώμη. Μετακίνηση με μισθωμένο όχημα στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα

Πρωινό γεύμα στο ξενοδοχείο

3η ημέρα

Πρωινό γεύμα στο ξενοδοχείο

4η ημέρα

Πρωινό γεύμα στο ξενοδοχείο

5η ημέρα

Πρωινό γεύμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με μισθωμένο όχημα για το

αεροδρόμιο. Επιβίβαση σε αεροπλάνο (με κατά προτίμηση απογευματινή πτήση) με

προορισμό το αεροδρόμιο στα Χανιά ή το Ηράκλειο και μετακίνηση με μισθωμένο όχημα στο

Ρέθυμνο.



Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι 60 μαθητές/τριες με μικρή απόκλιση και 6 συνοδοί
καθηγητές/τριες

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

● Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
● Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή/τριας ή

συνοδού καθηγητή/τριας.
● Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του

συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).
● Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις

προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (χιόνια, κακοκαιρία  κ.λ.π.)
● 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.
● Όλες οι οδικές μετακινήσεις να γίνουν με σύγχρονα πιστοποιημένα μισθωμένα λεωφορεία

τα οποία να πληρούν τις προδιαγραφές της νομοθεσίας περί Σχολικών Εκδρομών.
● Πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην κατηγορία των ξενοδοχείων στα οποία θα

καταλύσουν οι εκδρομείς. Θα προτιμηθούν ξενοδοχεία 4 ή 3 αστέρων. Η διαμονή των
μαθητών/τριών θα γίνει σε τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια τα οποία θα πρέπει να
διαθέτουν κανονικά μονά κρεβάτια και όχι πχ πτυσσόμενα και των 6 συνοδών
καθηγητών/τριών σε ισάριθμα δωμάτια. Επιθυμούμε το ξενοδοχείο να βρίσκεται
οπωσδήποτε εντός της πόλης της πόλης της Ρώμης και σε τοποθεσία που η πρόσβαση
στο κέντρο της πόλης και τα αξιοθέατά της, να μπορεί να γίνει με τα πόδια.

● Επίσης είναι επιθυμητό να ορίζεται το επιπλέον κόστος ανά μαθητή/τρια στην περίπτωση
που συμπεριληφθεί ημιδιατροφή αντί μόνο πρωινού στο ξενοδοχείο.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής,
αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή/τρια.
Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται πιθανή αλλαγή στο συνολικό κόστος σε περίπτωση
που ο αριθμός των συμμετεχόντων αλλάξει (προς τα κάτω) ή χρειαστεί αντικατάσταση
συνοδού/ών καθηγητών, αφού έχουν εκδοθεί τα αεροπορικά εισιτήρια, για
οποιοδήποτε λόγο.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους στο γραφείο
του Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Ρεθύμνου ή ηλεκτρονικά με e-mail σε
κρυπτογραφημένο αρχείο. Η προσφορά εφόσον κριθεί ως η πλέον
συμφέρουσα από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών θα πρέπει να είναι
άμεσα διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή (odt ή pdf) ώστε να είναι εύκολη η
ανάρτησή της στο διαδίκτυο.
Σε κάθε περίπτωση, καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής φακέλου θα
είναι η Πέμπτη 8/12/2022 στις 12:00.

Ο Δ/ντής

Νικόλαος Αδράμης


