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Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική διήμερη εκδρομή 
της Γ΄ Γυμνασίου στην Καλαμάτα»                                        

                                                                                            

Εκδρομή στην Αρχαία Μεσσήνη –  Πύλος -  Μεθώνη -  Καλαμάτα 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το ΦΕΚ 456/2020 και την υπ. αρ.πρωτ.20883/ΓΔ4/12-02-2020 
του ΥΠΑΙΘ με Θέμα: «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις 
μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» σας γνωρίζουμε πως το σχολείο μας 
προγραμματίζει διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο της 
θεματικής ενότητας για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και την 
επέτειο 2021, που δεν εορτάστηκε το περσινό έτος, στο πλαίσιο του Αναλυτικού 
Προγράμματος και διαθεματικά στα μαθήματα της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας- 
στην Καλαμάτα από 19-05-2020 έως 20-05-2022. Ο αριθμός των συμμετεχόντων 
μαθητών είναι 81 και οι συνοδοί Καθηγητές 04. 

Πρόγραμμα Εκδρομής 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:  



ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ, ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΕΚΔΡΟΜΗΣ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ: ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

ΜΠΟΥΡΑΤΙΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΕΝΝΥ ΜΠΡΙΝΙΑ ΚΕΛΛΑΡΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση από τον χώρο του σχολείου 07.30 πμ. 

11 π.μ. : Αφού κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στον αρχαιολογικό 
χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης (είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο έξοδα ατομικά) . 
Πρόκειται για ένα σπάνιο αρχαιολογικό χώρο, όπου ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται 
στη θέα των ναών, των σπιτιών, των τειχών και των δημόσιων κτιρίων, που 
σώζονται σε τόσο καλή κατάσταση. Η Αρχαία Μεσσήνη οικοδομήθηκε το 369 π.Χ. 
από τον Θηβαίο στρατηγό Επαμεινώνδα, ύστερα από τη μάχη στα Λεύκτρα της 
Βοιωτίας (371 π.Χ.), ως απάντηση στην επεκτατική βουλιμία των Σπαρτιατών στην 
Πελοπόννησο. Θα έχουμε και ξεναγό. 
12.30 π.μ.: Αναχώρηση νοτιοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου. Πρώτος σταθμός η 
Μεθώνη, η πόλη με το Βενετσιάνικο Κάστρο, από τα πιο καλοδιατηρημένα όλης 
της Μεσογείου και το θαυμάσιο ακρόπυργο και ακολουθεί η γραφική και 
γοητευτική κωμόπολη Πύλος, χτισμένη αμφιθεατρικά στο νότιο άκρο του κόλπου 
του Ναυαρίνου, βλέποντάς την από το λιμάνι σου δίνει την αίσθηση  νησιού.  
13.30: Αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας, στη Καλαμάτα. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά) και γνωριμία με την πόλη. 
Διανυκτέρευση. 
 

2η ΗΜΕΡΑ:  

12.00: Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την όμορφη Καλαμάτα, θα 
περιηγηθούμε στο ιστορικό Κέντρο της Καλαμάτας: στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Καλαμάτας, στον Ι. Ν. των Αγίων Αποστόλων , όπου εκεί ορκίστηκαν οι 
οπλαργηγοί και άρχισε η Επανάστασης και η απελευθέρωση του 1823. Μετά τις 
προαιρετικές επισκέψεις θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στην πόλη για ψώνια, και τις 
γραφικές παραλιακές ταβέρνες όπου μπορούμε να κάνουμε το μεσημεριανό μας 
γεύμα.   
19.00: Αναχώρηση για Κιάτο  από τη γνωστή διαδρομή, με μικρές ενδιάμεσες 
στάσεις, άφιξη νωρίς το βράδυ. 

Τα ενδιαφερόμενα Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές καλούνται να 
υποβάλουν στη Διεύθυνση του Σχολείου σφραγισμένες προσφορές α) προσωπικά ή 
β) με εξουσιοδητημένο πρόσωπο και με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή  (και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) το αργότερο έως τις Δευτέρα 9 Μαιου 2022 και ώρα 
12 μμ. 



Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή. Τα 
αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα του σχολείου μας.  

Η προσφορά περιλαμβάνει: 

1. Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και άνω (με βεβαίωση από το 
επιμελητήριο ξενοδόχων) που να βρίσκεται εντός της πόλης της Καλαμάτας 
και όχι σε μεγαλύτερη απόσταση του 1 χλμ από το κέντρο της πόλης, με 
πρωινό και ημιδιατροφή σε μπουφέ (με δυνατότητα επιλογής του αρχηγού 
της εκδρομής για αν θα πρόκειται για γεύμα ή δείπνο), κυρίως σε τρίκλινα 
δωμάτια για τους μαθητές (χωρίς κρεβάτια τύπου ράντζα), και μονόκλινα για 
τους συνοδούς. 

2. Το ξενοδοχείο να πληροί προϋποθέσεις υγιεινής και απολύμανσης λόγω 
covid-19 και να είναι ευπρεπές στη συνολική του όψη, εξωτερική και 
εσωτερική. 

3. Εξασφάλιση γιατρού στο ξενοδοχείο και κάλυψη μετακίνησης ασθενούς με 
συνοδό σε νοσοκομείο, ιατρείο ή φαρμακείο για πιθανά έκτακτα 
περιστατικά ή και για την περίσταση νόσησης από covid-19. 

4. Ένα λεωφορείο 55 θέσεων τουλάχιστον, για αποκλειστική χρήση από 
μαθητές του σχολείου μας για τις ανάγκες της εκδρομής καθ’ όλη τη 
διάρκειά της. 

5. Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης Διοργανωτή, όπως 
ορίζει η κείμενη νομοθεσία και πρόσθετη ταξιδιωτική ασφάλιση, που να 
καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα 
Λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ. 

7. Τελική συνολική τιμή αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων (και του φόρου 
διανομής). Υποχρεωτικά θα εκδοθεί απόδειξη για κάθε μαθητή ξεχωριστά. 

Επισημαίνονται τα εξής: 

 Στην κλειστή προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται έγγραφη βεβαίωση από 
τα ξενοδοχεία με την κράτηση των ξενοδοχείων για τις συγκεκριμένες 
ημερομηνίες. 

 Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή λόγω ανωτέρας βίας 
(αντίξοες καιρικές συνθήκες, κλείσιμο δρόμων, ασθένειας μεγάλου 
αριθμού μαθητών κ.α.) θα μετατεθεί σε άλλη ημερομηνία χωρίς 
επιβάρυνση. 

 Σε περίπτωση ασθένειας μικρού αριθμού μαθητών, αυτοί δεν θα 
επιβαρυνθούν με το αντίτιμο της συμμετοχής τους. Οι δύο παραπάνω 
σημειώσεις θα αναφέρονται και στο συμφωνητικό. 

 Οι προσφορές πρέπει να περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 



 Το ποσό της εκδρομής θα πληρωθεί σε τρεις δόσεις. Το 20% ως 
προκαταβολή με την υπογραφή του συμφωνητικού, το 50% πριν από την 
αναχώρηση και το υπόλοιπο 30 % μετά το πέρας της εκδρομής και 
εφόσον τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Ιδιαίτερα  τονίζεται ότι η επιλογή 
της καλύτερης προσφοράς θα γίνει όχι μόνο με κριτήρια 
ποσοτικά/οικονομικά αλλά και σε συνδυασμό με την ποιότητα, το είδος 
και το εύρος των προσφερόμενων παροχών που θα διασφαλίζου την 
καλύτερη και διασφαλέστερη πραγματοποίηση της εκδρομής. Η 
αξιοπιστία του τουριστικού γραφείου, η συμπεριφορά των οδηγών, η 
ενδεχόμενη προηγούμενη συνεργασία σχολείων ή του σχολείου μας θα 
ληφθούν υπόψη. Επομένως η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών 
ΔΕΝ δεσμεύεται να επιλέξει απαραίτητα το τουριστικό γραφείο που 
μειοδοτεί. 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ M.ed. 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 


