
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

ΑΙΤΩΛΙΚΟ, 15/04/2022 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥ ΜΑΤΩΝ 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 

 

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ  

  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

   ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 
    

      ΤΑΧ. ΔΙΕΥ: ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 10 

   

 

30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

   Πληροφορίες:  ΧΑΛΑΖΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

   Τηλεφωνο: 2632022353 

    e-amail: mail@gym-aitol.ait.sch.gr 

   

      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

(Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 ΦΕΚ 456/τ.Β΄ /13-02-2020) 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Κόνιτσα Ηπείρου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 11-05-2022  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 8:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 12-05-2022    ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 22.00 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:  έως 40 μαθητές/τριες από Β και Γ΄ 

τάξεις Γυμνασίου 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 3 συνοδοί καθηγητές 
Η διαμονή των μαθητών θα γίνει στην μαθητική εστία του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης όπου θα προσφερθούν 1 πρωινό και 2 γεύματα. 
 
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11-05-2022 
ΩΡΑ: 8:00 Αναχώρηση από το Γυμνάσιο Αιτωλικού προς Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Κόνιτσας με ενδιάμεση στάση στα Ιωάννινα. 
 
Το μεσημέρι  άφιξη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας όπου θα γίνει 
το καλωσόρισμα από τους εκπαιδευτικούς του  κέντρου και ενημέρωση.  
Τακτοποίηση στα δωμάτια της μαθητικής εστίας. 
 
Γεύμα, ξεκούραση,  παρακολούθηση του απογευματινού εκπαιδευτικού 
περιβαλλοντικού προγράμματος στο Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  
 



Απογευματινός περίπατος και ξενάγηση στην πόλη της Κόνιτσας (Σημεία 
Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος) 
 
Στις 21:00 βραδινό γεύμα και διασκέδαση  
 

ΠΕΜΠΤΗ 12-05-2022 
 

ΩΡΑ: 9:00-15:00  Παρακολούθηση προγράμματος στο ΚΠΕ και Πεζοπορική 
διαδρομή  στον εθνικό δρυμό Βίκου-Αώου.  
 
Γεύμα, ανάπαυση  και αναχώρηση για Αιτωλικό με ενδιάμεση στάση στην Άρτα.  
 

ΩΡΑ: 22:00  Άφιξη στο  Αιτωλικό 
 
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 
 
1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου το  να έχει ηχητικό σύστημα και 
μικρόφωνο  και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές κυρίως να είναι κλιματιζόμενο  και να  
πληροί  τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 
 
2. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 
 
3. Προαιρετική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. Πρόσθετη ασφάλιση η 

οποία να καλύπτει τα έξοδα των συμμετεχόντων στην εκδρομή, σε περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθένειας. Να δοθεί χωριστά η τιμή, ώστε να επιλεγεί πρόσθετη 

ασφάλιση ή όχι αντίστοιχα.  

 
4. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά 
μαθητή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1. Βασικό στοιχείο για το πρόγραμμα της εκδρομής όπως αυτό έχει διαμορφωθεί είναι 

ότι θα πραγματοποιηθούν κάποιες μετακινήσεις λίγων χιλιομέτρων από την Κόνιτσα 

σε σημεία Περιβαλλοντικού και  πολιτιστικού ενδιαφέροντος μέσα στον Εθνικό δρυμό 

Βίκου Αώου  εκτός από αυτή της μετάβασης στην Κόνιτσα και επιστροφή στο 

Αιτωλικό. Στην προσφορά δεν θα συμπεριλαμβάνεται κόστος διαμονής και 

διατροφής. 

2. Να διευκρινίζεται αν η προσφορά συμπεριλαμβάνει ασφάλιση των συμμετεχόντων 

στην εκδρομή. 

3. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση 

ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το 

σχολείο, στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής 

ευθύνης. 

4. Στην προσφορά να υπολογίζονται όλοι οι φόροι και τα διόδια. 

7. Παρουσία του οδηγού του γραφείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.  



 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο 

φάκελο στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι την 

ΤΕΤΑΡΤΗ 04/05/2022 και ώρα 11.00. 

             Η Διευθύντρια  της σχολικής μονάδας 

 

Ανδριανή Χαλαζιά 


