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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  
ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗ  Γ΄ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΗΝ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

Σφμφωνα με το άρκρο 2 παράγραφο 5 τθσ   20883/ΓΔ4/12-2-2020 Τ.Α.     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 , θ  Γϋ 
Λυκείου  του  Μουςικοφ  Σχολείου  Αργολίδασ, κα πραγματοποιιςει, διιμερθ εκπαιδευτικι  
εκδρομι ςτθν Καλαμάτα. Ελάχιςτοι όροι πραγματοποίθςθσ εκδρομισ:  

ΑΠΑΡΑΒΑΣΟΙ ΟΡΟΙ 
1. τοιχεία μετακίνθςθσ: 

 Χρόνοσ: θμερομθνίεσ διεξαγωγισ:  

Αναχϊρθςθ: Δευτζρα 11-4-2022 –Επιςτροφι: Σρίτθ 12-4-2022 
 Αρικμόσ μακθτών: 13  
 Αρικμόσ ςυνοδών Κακθγθτών: 2    
(Αν θ δαπάνθ για τουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ προςφερκεί δωρεάν, κα πρζπει να αναφζρεται 
ότι αυτι δεν κα επιβαρφνει τουσ μακθτζσ). 

2. Μεταφορικά μζςα: Ζνα (1) ιδιόκτθτο τουριςτικό λεωφορείο,  πολυτελζσ. Το τουριςτικό 
λεωφορείο, κα πρζπει να είναι διακζςιμο για τθν εξυπθρζτθςθ των εκδρομζων όλεσ τισ 
θμζρεσ και όλο το 24ωρο. Να δθλωκεί ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου.  

3.  Μία   (1) διανυκτζρευςθ  ςτθν πόλθ τθσ Καλαμάτασ   ςε Ξενοδοχείο από 2 και άνω 
αςτζρων ςε δίκλινα ι τρίκλινα δωμάτια  χωρίσ  ράντηα  για τουσ  μακθτζσ και τισ 
μακιτριεσ, δίκλινα δωμάτια για τουσ  ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ με πρωινό μπουφζ και 
δείπνο. Να γίνεται ρθτι αναφορά ςτο όνομα και  τθ δ/νςθ του ξενοδοχείου. 

4. Υποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ Διοργανωτι,  όπωσ ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία, κακϊσ 
και πρόςκετθ προαιρετικι αςφάλιςθ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ μακθτι -
/τριασ ι ςυνοδοφ κακθγθτι. (Ππωσ προβλζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, 
υποχρζωςθ από Ρ Δ 339) . 

5. Φορολογικι και Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα τθσ εταιρείασ.  
6. Αν οι ενδιαφερόμενοι προτίκενται οικειοκελϊσ να καλφψουν τθ δαπάνθ των 2 

κακθγθτϊν, αυτι δεν κα επιβαρφνει τουσ μακθτζσ/-τριεσ.  
7. Τθν αντιμετϊπιςθ τθσ περίπτωςθσ που δεν κα πραγματοποιθκεί θ εκδρομι ςτισ 

προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ λόγω ανϊτερθσ βίασ (αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ κλπ). 
8. Το ποςό τθσ προκαταβολισ που πρζπει να δοκεί για τθ ςυμμετοχι,  
9. Τθν θμερομθνία εξόφλθςθσ τθσ ςυμμετοχισ (μετά τθν πραγματοποίθςθ), 
10.  Θα εκδοκεί τιμολόγιο ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ για το  ςχολείο για όλεσ τισ 

παροχζσ (μετά το τζλοσ τθσ εκπ/κισ εκδρομισ). 
11. Τθν Αντιμετϊπιςθ τθσ περίπτωςθσ ξαφνικισ αδυναμίασ εκτζλεςθσ των κακθκόντων του 

οδθγοφ. 

 



2. Άλλεσ υπθρεςίεσ:    Συνιςτάται αςφάλεια μακθτϊν (δεν κεωρείται υποχρεωτικι). 
Προοριςμόσ: Καλαμάτα 
Πρόγραμμα:  
Δευτζρα 11/4  
Αναχϊρθςθ για Καλαμάτα από τον χϊρο του ςχολείου  ςτισ 8.30 π.μ.  
10:30-14:00 
Μεταφορά ςτθν περιοχι του ΚΕΡΕΑ Καλαμάτασ. Υλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ: 
«Από το κάςτρο ωσ τθν παραλία, περιβάλλον και ιςτορία» Αναχϊρθςθ για ξενοδοχείο.  
14:00-17:00 
Άφιξθ ςτο ξενοδοχείο. Τακτοποίθςθ. Γεφμα. 
17:00-21:00  
Ρεριιγθςθ ςτθν πόλθ τθσ Καλαμάτασ και επίςκεψθ ςτο Ιςτορικό Ναό των Αγίων Αποςτόλων. 
Βόλτα ςτο Δθμοτικό Ράρκο Σιδθροδρόμων. 
21:00-22:30 
Δείπνο και ξεκοφραςθ 
Τρίτθ 12/4 
Αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο για Ρφλο ςτισ 10:30. Επίςκεψθ ςτο αρχαιολογικό μουςείο Ρφλου,  
ςτο μουςείο ενάλιων αρχαιοτιτων Ρφλου και ςτο μουςείο του Ραςά. Γεφμα ςτθν Ρφλο. 
Αναχϊρθςθ ςτισ 18:00  με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ για Ναφπλιο. 
 
3. Ιδιωτικό ςυμφωνθτικό υπογεγραμμζνο από τα δυο μζρθ ςε δυο αντίγραφα που ςτθ ςυνζχεια 
κα  κεωρθκοφν από ΔΟΥ. 
4. Αποδείξεισ, κα εκδοκοφν οι προβλεπόμενεσ νομότυπεσ αποδείξεισ για τα ποςά που κα 
καταβλθκοφν. 

 
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. 
 Δικαιολογθτικά: Οι προςφορζσ κα ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ,  ότι οι υποψιφιοι 
κατζχουν  δελτίο ΚΤΕΟ ςε ιςχφ. Στθν υπεφκυνθ διλωςθ των ταξιδιωτικϊν γραφείων κα 
δθλϊνεται επιπλζον ότι κατζχουν και ειδικό ςιμα  ςε ιςχφ. 
 Αν υπάρχουν μεταφορικά  μζςα  μιςκωμζνα από άλλθ επιχείρθςθ, κα  αναφερκοφν με διλωςθ 
από τον ανάδοχο τα πλιρθ επίςθμα  ςτοιχεία του εκμιςκωτι, μζχρι τθν θμερομθνία  διεξαγωγισ  
του  περιπάτου. 
Τποβολι προςφορών: μζχρι 22-3-2022, ώρα 10.30, ςφμφωνα με τουσ απαράβατουσ όρουσ που 
ακολουκοφν. Οι φάκελοι  όταν  παραλθφκοφν, κα πρωτοκολλθκοφν   ςτθν εξωτερικι τουσ 
επιφάνεια και κα αναγραφεί  θ ϊρα παραλαβισ.  
Η παραλαβι και το άνοιγμα των προςφορϊν, από τθν επιτροπι κα γίνει τθν 22-3-2022,  ώρα 
11.30 μ.μ, παρουςία  των ενδιαφερομζνων που επικυμοφν να παρίςτανται. Στουσ παριςτάμενουσ 
υποψιφιουσ επιδεικνφονται για να διαπιςτϊςουν αν είναι πρωτοκολλθμζνοι οι φάκελοι, αν είναι 
κλειςτοί και απαραβίαςτοι, αν εμπεριζχουν όλα τα δικαιολογθτικά, και  ότι  είναι ςυμπλθρωμζνο 
το ςυνολικό κόςτοσ ςτισ προςφορζσ. 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 ςυνολικοφ κόςτουσ  ςτθν προςφορά,  επιφζρουν 
αποκλειςμό από τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ. 
Οικονομικά ςτοιχεία:  κα περιγράφονται  οι  οικονομικζσ απαιτιςεισ, για όλεσ τισ υπθρεςίεσ, 
αναλυτικά, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, το ςυνολικό κόςτοσ και το αναλογοφν κόςτοσ  ανά  
άτομο. 
Προκαταβολι: Αν ηθτείται, να αναφζρεται το απαιτοφμενο ποςό. Να αναφερκοφν οι πικανζσ  
οικονομικζσ απαιτιςεισ, αν θ εκδρομι αναβλθκεί ι ματαιωκεί μετά τθν υπογραφι του 



ςυμφωνθτικοφ. Αντίγραφο τθσ προςφοράσ κα υποβλθκεί και ςε θλεκτρονικι   μορφι ςε c.d., 
ςτον ίδιο κλειςτό φάκελο. 
 
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 και ότι ζχει υποβάλει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 
Οι προςφορζσ και θ πράξθ αξιολόγθςθσ και κατάταξθσ των υποψθφίων, κα δθμοςιευτοφν ςτθν 
ιςτοςελίδα του Σχολείου. Ρροφορικι ενθμζρωςθ, για τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ δεν κα 
γίνει προσ τουσ υποψθφίουσ.  Μετά τθ δθμοςίευςθ κα δοκεί προκεςμία   δυο 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 τθ Υ.Α, 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 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 δεν κα 
μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ οικονομικζσ απαιτιςεισ του μειοδότθ. 
Σε αυτι τθν περίπτωςθ είτε θ εκδρομι ματαιϊνεται είτε ο διαγωνιςμόσ επαναλαμβάνεται προσ 
αναηιτθςθ καλφτερθσ προςφοράσ. 
 
Απευκείασ  ανάκεςθ: αν δεν υποβλθκοφν τρεισ προςφορζσ, κα  δοκεί παράταςθ και αν πάλι δεν 
υποβλθκοφν κα γίνει απευκείασ  ανάκεςθ χωρίσ άλλθ παράταςθ . 
 
Καμία προφορικι διαπραγμάτευςθ, προ ι μετά  τθν ανάκεςθ, δεν είναι αποδεκτι, όλα 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. 
 
 H παροφςα διαβιβάηεται ςτθ Δ/νςθ Δ.Ε Αργολίδασ για δθμοςίευςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ/νςθσ. 

 

Η Διευκφντρια 
 

Ελιςάβετ Χατηθνικολάου 
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