
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αγρίνιο, 04 / 04 / 2022 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 66 
 

Π
Προς: Γραφεία και πρακτορεία 
περιηγήσεων και ταξιδιών 

 
 

 

Προκήρυξη διαγωνισμού 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς: 
πολυήμερη εκδρομή (4ήμερη) στην περιοχή εθνικού δρυμού Πίνδου (Βοβούσα) 

 
Καλούμε τα ενδιαφερόμενα γραφεία και πρακτορεία περιηγήσεων να υποβάλουν στο σχολείο μας 

σφραγισμένες προσφορές για ανάληψη του έργου μετακίνησης ομάδας καθηγητών και μαθητών μας στην 

περιοχή του εθνικού δρυμού Πϊνδου (Βοβούσα). Η εν λόγω μετακίνηση αφορά πολυήμερη (4 ημερών) 

εκδρομή που οργανώνεται στο πλαίσιο περιβαλλοντικού προγράμματος, με βάση την Υπουργική Απόφαση 

20833 / ΓΔ4 / 12-02-2020 (ΦΕΚ 456 / τ. Β΄ / 13-02-2020) και την Πράξη 50 / 01-04-2022 του Συλλόγου 

Διδασκόντων. Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το συνολικό κόστος των μετακινήσεων (με τον αναλογούντα 

ΦΠΑ) και θα γίνονται δεκτές μέχρι τηνΤετάρτη 20 / 04 και ώρα 11:00. Το πρόγραμμα της εκδρομής έχει 

σχεδιαστεί ως εξής: 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Προορισμός: Πίνδος, περιοχή Βοβούσας (καταφύγιο «Βάλια Κάλντα»). 

Αναχώρηση: 05-05-2022  Ώρα αναχώρησης: 07:00 

Επιστροφή: 08-05-2022  Ώρα επιστροφής: 21:00 

Συμμετέχοντες μαθητές: 41 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

————— 
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Ελλάδας 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Αιτωλοακαρνανίας 

6ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου 
__________ 

 
Ταχ. Διεύθυνση :  Δ. Γούναρη 22Β – 

ΤΚ 30133 - Αγρίνιο 
Πληροφορίες : Ειρήνη Λαγού 
Τηλέφωνο :  26410 - 44712 
FAX :  26410 - 22087 
e-mail :  mail@6lyk-agrin.ait.sch.gr 
Ιστοσελίδα :  http://6lyk-agrin.ait.sch.gr 

mailto:mail@6lyk-agrin.ait.sch.gr
http://6lyk-agrin.ait.sch.gr/


Συνοδοί καθηγητές: 3 

 

Πρόγραμμα εκδρομής 

Πέμπτη 05/05: Αγρίνιο-Βοβούσα 

07:00 Υγειονομικός έλεγχος και αναχώρηση από το Αγρίνιο. 

12:00 Στάση στοΜέτσοβο, περιήγηση, γεύμα. 

15:00 Περιήγηση στις ορεινές λίμνες Αώου. 

18:00 Άφιξη στο Καταφύγιο «Βάλια Κάλντα» και τακτοποίηση. 

 

Παρασκευή 06/05: Βοβούσα 

08:00 Πρωινό. 

09:30 Επίσκεψη με περίπατο στο χωριό της Βοβούσας (3 χλμ.), παραποτάμια διαδρομή. Περιήγηση 

στο υπαίθριο εκθετήριο υδροτεχνολογίας και στο περίπτερο ενημέρωσης για τον εθνικό 

δρυμό. Περίπατος και βοτανολογία (2χλμ.), σε δάσος με οξιές. 

14:00 Επιστροφή στο καταφύγιο και γεύμα. 

18:00 Απογευματινή περιήγηση στον Αώο. 

 

Σάββατο 07/05: Βοβούσα-Περιβόλι 

08:00 Πρωινό. 

09:30 Αναχώρηση με λεωφορείο για το χωριό και πορεία μέσα από δάσος μαύρης πεύκης προς την 

κορυφή Αβγό (3+2 ώρες). 

16:00 Επιστροφή στο καταφύγιο και γεύμα. 

18:00 Απογευματινή βόλτα με λεωφορείο για το ηλιοβασίλεμα στη Μόρφα. 

 

Κυριακή 08/05: Βοβούσα-Μονοδέντρι-Αγρίνιο 

08:00 Πρωινό. 

11:00 Προετοιμασία και αναχώρηση για Ζαγόρια. 

13:00 Άφιξη στο Μονοδέντρι και περιήγηση στη μονή Αγίας Παρασκευής, χαράδρα του Βίκου. 

15:00 Γεύμα στοΜονοδέντρι ή στο Δίλοφο. 

17:00 Αναχώρηση για τα Ιωάννινα. 

17:30 Περιήγηση στα γεφύρια της περιοχής Ζαγορίου. 

18:30 Άφιξη στα Ιωάννινα και ελεύθερος χρόνος. 

20:00 Αναχώρηση για το Αγρίνιο – Πέρας εκδρομής. 

 

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. 



2. Στην προσφορά θα αναγράφονται τα στοιχεία του λεωφορείου (πινακίδα, μοντέλο, χρονολογία πρώτης 
άδειας). Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφάλειας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 
Αποκλείονται τα διώροφα λεωφορεία. 

3. Αναφορά της τελικής τιμής της μετακίνησης με τον υπολογισμό του ΦΠΑ. 

4. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης για το έργο της μετακίνησης.Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα 
υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια 
αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

5. Ο οδηγός οφείλει να συνεργάζεται και να ακολουθεί τις εντολές του αρχηγού της εκδρομής. 

6. Σε περίπτωση που η εκδρομή αναβληθεί λόγω ακύρωσης των εκδρομών από το Υπουργείο Παιδείας ή 
εξαιτίας αδυναμίας συμμετοχής υψηλού ποσοστού των μαθητών (από 30% και πάνω), εξαιτίας των 
συνθηκών της πανδημίας ή άλλης απρόβλεπτης συνθήκης, το πρακτορείο οφείλει να επιστρέψει 
ολόκληρο το ποσό ή το μέρος της αμοιβής που θα έχει καταβληθεί μέχρι την παραμονή της εκδρομής. 
Το σχολείο αναλαμβάνει τη δαπάνη σε περίπτωση που μεμονωμένοι μαθητές δεν καταφέρουν να 
συμμετάσχουν, μέχρι το ποσοστό του 20%. 

7. Το 50% της συνολικής δαπάνης θα παρακρατηθεί από το σχολείο και θα καταβληθεί στο Γραφείο ή 
Πρακτορείο μετά την επιστροφή από την εκδρομή, αποτελώντας εγγύηση τήρησης της συμφωνίας. 

8. Το σχολείο θα συγκροτήσει επιτροπή, η οποία θα ανοίξει τις σφραγισμένες προσφορές και θα επιλέξει 
την προσφορά που θα είναι πιο συμφέρουσα οικονομικά και θα εγγυάται την καλύτερη και 
ασφαλέστερη πραγματοποίηση των μετακινήσεων. Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η παλαιότητα των 
λεωφορείων. 

9. Πριν την αναχώρηση όλα τα πιστοποιητικά καλής λειτουργίας των λεωφορείων θα εξεταστούν από την 
Τροχαία Αγρινίου. 

10. Το καθημερινό πρόγραμμα της εκπαιδευτικής εκδρομής μπορεί να διαφοροποιηθεί ελαφρά, μετά από 
συνεννόηση με τον οδηγό και με την ανάλογη επιβάρυνση. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία ή πρακτορεία. Κάθε 

ταξιδιωτικό γραφείο ή πρακτορείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό 

σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Διευκρινίζουμε ότι ο δημόσιος διαγωνισμός αφορά μόνο το 

μέσο μετακίνησης και τις προβλεπόμενες διαδρομές, καθώς το θέμα της διαμονήςέχει εξασφαλιστεί. 

 

Η Διευθύντρια 

του 6ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου 

Ειρήνη Λαγού 

ΠΕ01 Θεολόγος 
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