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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΗΜΕΡΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗ ΓϋΓΤΜΝΑΙΟΤ ΣΗΝ ΚΑΛΑΜΑΣΑ  

Σο Γυμνάςιο Κουτςοποδίου μετά από ςχετικι απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων 

κα πραγματοποιιςει προγραμματιςμζνθ 2ιμερθ εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτθν 

Καλαμάτα, ςφμφωνα με το άρκρο 3 παράγραφο 2 τθσ  υπϋαρικμ. 20883/ΓΔ4/12-2-

2020 Τ.Α. (ΦΕΚ 456/τ.Βϋ/13-2-2020) με κζμα «Εκδρομζσ – Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ 

και μετακινιςεισ μακθτϊν/τριων Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ», και τθν υπϋαρικμ. 

ΔΙα/ΓΠ.οικ. 55254/09-09-2021 Τ.Α. (ΦΕΚ 4187τ.Βϋ/10-09-2021) «Λειτουργία των 

εκπαιδευτικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  κατά 

τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022 και μζτρα για τθν αποφυγι διάδοςθσ του 

κορωνοϊοφ COVID-19 κατά τθ λειτουργία τουσ».  

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 

Χρόνοσ: Αναχϊρθςθ Πζμπτθ 05-5-2022 –Επιςτροφι: Παραςκευι 06-5-2022  

Αρικμόσ μακθτϊν: 38 

 Αρικμόσ ςυνοδϊν Κακθγθτϊν: 3 

Μεταφορικά μζςα: 

 Ζνα (1) ιδιόκτθτο τουριςτικό λεωφορείο, πολυτελζσ για τθ μεταφορά των 

μακθτϊν και των ςυνοδϊν κακθγθτϊν από το Κουτςοπόδι ςτθν Καλαμάτα και 

αντίςτροφα, κακϊσ και για τισ μετακινιςεισ τουσ ςφμφωνα με το πρόγραμμα 
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τθσ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ. Να δθλωκεί ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του 

αυτοκινιτου.  

Κατάλυμα:  

 Μία (1) διανυκτζρευςθ ςε Ξενοδοχείο τεςςάρων (4) ι πζντε (5) αςτζρων, ςτθ 

πόλθ τθσ Καλαμάτασ. Σο ξενοδοχείο να παρζχει πρωινό (μπουφζ).  

 Μονόκλινα δωμάτια για τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ.  

 Δωμάτια δίκλινα ι τρίκλινα (όχι ράντηα) για τουσ μακθτζσ, όλα ςυνεχόμενα ςτο 

ίδιο κτθριακό ςυγκρότθμα και ςτον ίδιο όροφο του ξενοδοχείου ι ςε δφο 

ςυνεχόμενουσ ορόφουσ, με τθν προχπόκεςθ ςε κάκε όροφο να υπάρχουν 

δωμάτια ςυνοδϊν κακθγθτϊν. 

υνοδόσ: 

Ζνασ ςυνοδόσ από το τουριςτικό πρακτορείο κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ 

  

Ποςφορά: 

τθν προςφορά, που κα είναι υποχρεωτικά ςε ζντυπθ και ψθφιακι  μορφι (και 

τα δφο μαηί), επίςθσ κα αναγράφονται:  

1. Σο είδοσ του τουριςτικοφ λεωφορείου που κα χρθςιμοποιθκεί. 

2. Σο όνομα, η διεφθυνςη, η ηλεκτρονική διεφθυνςη, λοιπά ςτοιχεία 

επικοινωνίασ και η κατηγορία του ξενοδοχείου, όπωσ αυτό ορίηεται ςτα 

ςτοιχεία τθσ εκδρομισ. Να δθλωκεί ςυγκεκριμζνο ξενοδοχείο, χωρίσ καμία 

δυνατότθτα τροποποίθςθσ από τον ανάδοχο.     

3. Σο ςυνολικό κόςτοσ του οργανωμζνου ταξιδιοφ αλλά και θ επιβάρυνςη ανά 

μαθητή, ςτθν οποία να περιλαμβάνονται: 

i. Σο ςυνολικό κόςτοσ του μεταφορικοφ μζςου(ποφλμαν) για τισ μετακινιςεισ 

ςφμφωνα με το πρόγραμμα, μετά των διοδίων, τυχόν πάρκινγκ, οχθμάτων 

κ.α. 

ii. Σο κόςτοσ μιασ (1) διανυκτζρευςθσ ςτο ξενοδοχείο όπωσ αυτό ορίηεται και 

περιγράφεται ςτα ςτοιχεία τθσ εκδρομισ. 

υμπεριλαμβανομζνου του Φ Π Α  για κάκε παροχι. 

Αν θ μετακίνθςθ των κακθγθτϊν είναι δωρεάν, αυτό κα δθλϊνεται ςτθν 

προςφορά και δεν κα επιβαρφνει τουσ μακθτζσ. 

4. Σο ποςό τθσ προκαταβολισ, θ θμερομθνία για τθν προκαταβολι και θ 

θμερομθνία τελικισ εξόφλθςθσ τθσ ςυμμετοχισ (μετά τθν πραγματοποίθςθ) . 

5. τθν περίπτωςθ που δεν κα πραγματοποιθκεί θ εκδρομι ςτισ προβλεπόμενεσ 

θμερομθνίεσ λόγω ανωτζρασ βίασ (αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ  περιοριςμοί 

μετακινιςεων,  κλπ).  επιςτρζφεται το καταβλθκζν ποςόν.  



6. τθν περίπτωςθ ακφρωςθσ ςυμμετοχισ μακθτϊν που νοςιςουν εκτάκτωσ από 

covid-19 και δε κα ςυμμετάςχουν ςτθν εκδρομι, επιςτρζφεται ςτον/ςτθν 

νοςιςαντα το πλιρεσ ποςό τθσ ςυμμετοχισ. 

7. Η θμερομθνία μζχρι τθν οποία μπορεί να γίνει επιςτροφι χρθμάτων ςε 

περίπτωςθ ακφρωςθσ από ςυμμετζχοντα μακθτι. 

8. Η αςφάλεια ευκφνθσ διοργανωτι και πρόςκετθ αςφάλιςθ για περίπτωςθ 

ατυχιματοσ ι αςκζνειασ μακθτι ι ςυνοδοφ κακθγθτι. 

9. Κακόλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ (ξενοδοχείο και λεωφορείο) κα τθρθκοφν 

αυςτθρά τα ιςχφοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

 

Πρόγραμμα διήμερησ εκπαιδευτικήσ επίςκεψησ ςτην Καλαμάτα:  

Πζμπτθ 05-5-2022  

08.30 Αναχϊρθςθ για Καλαμάτα από το Γυμνάςιο  Κουτςοποδίου  

10:30  Άφιξθ ςτθν Καλαμάτα.  

10:30-14:00 Περιιγθςθ ςτθν  πόλθ τθσ Καλαμάτασ και επίςκεψθ ςτον Ιςτορικό 

Ναό των Αγίων Αποςτόλων, Βόλτα ςτο Δθμοτικό Πάρκο ιδθροδρόμων.  

14:00  Μεςθμεριανό φαγθτό 

15:30  Άφιξθ ςτο Ξενοδοχείο- τακτοποίθςθ και ξεκοφραςθ  

18:00  Επίςκεψθ ςτο κάςτρο τθσ Καλαμάτασ και ςτον Μθτροπολιτικό ναό τθσ 

Τπαπαντισ του ωτιροσ. 

20:00  Δείπνο και περιιγθςθ ςτθν πόλθ 

Παραςκευι 06-5-2022   

08:30 – 09:00 Πρωινό  

10:00 Αναχϊρθςθ  από το ξενοδοχείο για Πφλο .  

12:00 Άφιξθ-Επίςκεψθ ςτο αρχαιολογικό μουςείο Πφλου, ςτο μουςείο ενάλιων 

αρχαιοτιτων Πφλου  και ςτο μουςείο του Παςά και επίςκεψθ ςτο λιμάνι.  

14:00 Γεφμα ςτθν Πφλο –περιιγθςθ 

18:00  Αναχϊρθςθ για Κουτςοπόδι  

21:00 Άφιξθ ςτο Κουτςοπόδι με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ 

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά 



1. Τπεφκυνθ διλωςθ του τουριςτικοφ γραφείου ότι κατζχει το ειδικό ςιμα ΕΟΣ και 

είναι εν ιςχφ. 

2. Τπεφκυνθ διλωςθ του τουριςτικοφ γραφείου ότι τα λεωφορεία που κα 

χρθςιμοποιθκοφν διακζτουν άδεια και τεχνικό ζλεγχο ΚΣΕΟ ςε ιςχφ. 

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 οχιματοσ, δελτίο ΚΣΕΟ, ονοματεπϊνυμο 

ιδιοκτιτθ, άδεια κυκλοφορίασ κ.λπ.)  μαηί με το φάκελο δικαιολογθτικϊν τθσ 

προςφοράσ. 

4.  Τπεφκυνθ διλωςθ όπου ο ενδιαφερόμενοσ κα δθλϊνει ότι , αν είναι μειοδότθσ, 

ςε περίπτωςθ βλάβθσ του μιςκωμζνου οχιματοσ, κα γίνει άμεςθ αντικατάςταςθ 

αυτοφ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ. 

5. Τπεφκυνθ διλωςθ που κα δθλϊνει ότι, αν είναι μειοδότθσ, κα διακζτει 

πρόςκετθ αςφάλιςθ που κα καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ, 

αςκζνειασ, νοςοκομειακισ περίκαλψθσ των μακθτϊν και ςυνοδϊν κατά τθ 

διάρκεια τθσ εκδρομισ. 

6. Τπεφκυνθ διλωςθ του ξενοδοχείου ι του τουριςτικοφ γραφείου θ οποία αφορά 

τα καταλφματα και ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι κατζχουν και είναι εν ιςχφ το 

ειδικό ςιμα του Ε.Ο.Σ. 

7. Βεβαίωςθ του ςυγκεκριμζνου καταλφματοσ για τθν προκράτθςθ των κλινϊν ςτο 

όνομα του ςχολείου. 

 

Η προςφορά πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ τθσ υπ. αρ. Τ.Α. 

20883/ΓΔ4/12-02-2020 Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 456/τ.Βϋ/13-02-2020) Τ.Α, περί 

εκδρομϊν και μετακινιςεων μακθτϊν. 

Μετά τθν επιλογι του τουριςτικοφ γραφείου από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ, κα 

υπογραφεί Ιδιωτικό υμφωνθτικό για οργανωμζνο ταξίδι. το Ιδ. υμφωνθτικό κα 

δθλωκοφν  υποχρεωτικά τα πλιρθ ςτοιχεία των ςυγκεκριμζνων λεωφορείων που κα 

χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εκδρομι και των οδθγϊν τουσ και κα ςυμπεριλαμβάνεται ο 

αρικμόσ - εταιρεία του αςφαλιςτθρίου ευκφνθσ διοργανωτι. Θα δθλωκεί επίςθσ θ 

κράτθςθ των ςυγκεκριμζνων δωματίων ςτο ξενοδοχείο κακϊσ και θ ζκδοςθ 

αποδείξεων παροχισ υπθρεςιϊν για κάκε μακθτι. Θα κεωρθκεί από  τθ Δ .Ο. Τ. για 

ζναρξθ ιςχφοσ. 

 ε περίπτωςθ που τα αναφερόμενα ςτο ςυμφωνθτικό οχιματα δεν είναι 

διακζςιμα, κα  πρζπει να προςκομιςτεί  πριν τθ διεξαγωγι τθσ εκπ/κισ 

επίςκεψθσ, υπεφκυνθ διλωςθ από τον ανάδοχο  ςτθν οποία  να δθλϊνονται τα 

οχιματα που κα  τα αντικαταςτιςουν. 

Προ τθσ αναχϊρθςθσ κα γίνει διαςταφρωςθ και ταυτοποίθςθ όλων των όρων, 

μζςων (λεωφορεία, οδθγόσ, θμερομθνία ελζγχου ΚΣΕΟ κλπ.)και ειδικϊν απαιτιςεων 

και αν διαπιςτωκοφν παρεκκλίςεισ θ εκδρομι κα ματαιωκεί, καμία οικονομικι 



υποχρζωςθ δεν κα τθρθκεί και κα απαιτθκεί επιςτροφι των προκαταβλθκζντων, ωσ 

αχρεωςτιτωσ  καταβλθκζντα, επειδι δεν τθρικθκαν οι όροι του ςυμφωνθτικοφ. 

 

 

 

Καλοφνται 

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ςτθ Διεφκυνςθ του χολείου ςφραγιςμζνεσ 

ςε φάκελο προςφορζσ με τθν ζνδειξθ «2ιμερθ εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτθν 

Καλαμάτα», το αργότερο μζχρι και τθν Παραςκευι, 15/04/2022 και ϊρα 11:00. 

Οι φάκελοι, όταν παραλθφκοφν, κα πρωτοκολλθκοφν ςτθν εξωτερικι τουσ 

επιφάνεια και κα αναγραφεί θ ϊρα παραλαβισ. Η αποςφράγιςθ των 

προςφορϊν κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι τθν ίδια θμζρα και ϊρα 12:30, 

παρουςία των ενδιαφερομζνων. Η αξιολόγθςθ από τθν αρμόδια επιτροπι που 

ζχει ςυςτακεί για αυτό το ςκοπό, κα γίνει ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ και ςε χρόνο 

που θ επιτροπι κα ορίςει. Οι προςφορζσ και θ πράξθ αξιολόγθςθσ και 

κατάταξθσ των υποψθφίων, κα δθμοςιευτοφν ςτθν ιςτοςελίδα του χολείου.  

Αν δεν υποβλθκοφν τουλάχιςτον τρεισ προςφορζσ ι θ επιτροπι αξιολόγθςθσ 

κρίνει ότι καμία από τισ προςφορζσ δεν είναι ςφμφωνθ με τθν παροφςα, ι ότι είναι 

οικονομικά αςφμφορθ κα γίνει απευκείασ ανάκεςθ.  

H παροφςα πρόςκλθςθ να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ.Δ.Ε Αργολίδασ. 

 

 

 

 

 

                                                                             Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

                                                                             ΚΟΡΟΛΗ ΕΛΕΝΗ 
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