
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

(μόνο λεωφορείο) 

για (2)διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Ναύπακτος - Καρπενήσι 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:  07/03/2013                                  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:    07.30            

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 08/03/2013                ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:     21.00     

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:39 

ΤΑΞΗ:  Γ’ Γυµνασίου 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:3 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Το διήµερο πρόγραµµα ενδεικτικά έχει ως εξής: 

Πρώτη µέρα  

07.30πµ: Αναχώρηση για Καρπενήσι µε ενδιάµεσες στάσεις (Ναύπακτος – Λαµία – Καρπενήσι). 

12:30µµ: Άφιξη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου 

3.20µµ: Αναχώρηση για το χωριό Αγ. Νικόλαος. 

- Πεζοπορία στο ελατόδασος πάνω από το χωριό.  

- Επίσκεψη στους µετεωρολογικούς σταθµούς.  

07.00µµ: Επιστροφή στο Καρπενήσι. 

 

∆εύτερη Μέρα 

9.00πµ: Αναχώρηση από το Κ.Π.Ε. 

10.00πµ: Άφιξη στη θέση «∆ιπόταµα». 

 

 

 12/02/2013 
 

     αρ.πρ.: 145  

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 2o ΓΕ.Λ Ναυπάκτου  

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες : Μπέκος Αντώνιος 

Τηλ. &Fαx    :  2634022230 

e-mail            : mail@2gym-nafpakt.ait.sch.gr 

 

  

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π&Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛ. 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

 



 – Μέτρηση του ph των νερών του ποταµού .  

- συλλογή βιοδεικτών. 

11.00πµ: Άφιξη στο χωριό Τόρνος.  

- πεζοπορία µέχρι την παλιά δεξαµενή.  

- πεζοπορία σε µονοπάτι που διατρέχει το χωριό και ακολουθεί το δρόµο των νερών. 

- Επίσκεψη στο λαογραφικό µουσείο. 

13.30µµ: Αναχώρηση από το πεδίο, προσκύνηµα στο µοναστήρι του Προυσσού. 

15.00µµ: Επιστροφή στο Καρπενήσι. 

16:00µµ: Αναχώρηση  για Ναύπακτο µε ενδιάµεσες στάσεις (Καρπενήσι – Λαµία – Ναύπακτος). 

 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

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

2. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κλπ) 

3. Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

4. Προαιρετική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

5. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

6. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 

 

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. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο 

στο σχολείο(2
ο
 Γυμνάσιο  Ναυπάκτου) που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο 

μέχρι την Παρασκευή 15/2/2013 και ώρα 18:00 µµ. 

Ηµεροµηνίες και Ώρες κατάθεσης προσφορών 

Τετάρτη  13/2/2013  14:30 – 18:00 

Πέµπτη 14/2/2013  14:30 - 18:00 

Παρασκευή 15/2/2013  14:30 - 18:00 

 

 

 Ο Διευθυντής  

 της σχολικής μονάδας 

  

                                                                                                                                                                                   Αντώνιος Μπέκος  
 


