
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση : Παραβόλα - Τ.Κ.: 30010 

Πληροφορίες : Ούλλα Τίγκα 

Τηλέφωνο : 26410 - 62064 

FAX : 26410 – 61225 

e-mail : lykparav@sch.gr 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ - ΑΚΡΑΤΑΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: Τρίτη, 15/3/ 2022                          ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:30  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:   Τετάρτη, 16/3 /2022                     ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:     22:00 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:  29                                          ΤΑΞΗ:  ΤΡΙΤΗ (Β') 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:  ΤΡΕΙΣ (3) 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 ___________________________________________________________________________________________ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1η Ημέρα: Τρίτη, 15 – 03 - 2022  

08:30: Αναχώρηση  

12:00-12:30 Άφιξη στο ΚΠΕ – Τακτοποίηση στα δωμάτια. 

12:45 Παιδαγωγική Συνεδρίαση 

13:00-13:30 Παρουσίαση του ΚΠΕ 

13:30 -14:00 Γεύμα 

14:00-16:30 Ανάπαυση 

16:30-17:30 Χωρισμός σε ομάδες. Προβολή βίντεο «HOME» Προβολή οπτικοακουστικής παρουσίασης-Συζήτηση µε 

θέμα: « Πού είναι οι Αξίες;;; Ψάξε και θα τις βρεις. . .» 

17:30-18:30 Βιωματικό εργαστήριο: «Το πλοίο των ουσιαστικών Αξιών» 

18:30-19:00 Παρουσίαση του προγράμματος και ανάθεση εργασιών στις ομάδες 

19.00-19:30 Προετοιμασία ομάδων: συντονισµός- κατανομή αρμοδιοτήτων 

19:30-20:30 Δείπνο 

20:30-21:30 Παιχνίδια γνωριμίας - επικοινωνίας.  

 

1η Ημέρα: Τετάρτη, 16 – 03 - 2022  

08:00-08:30 Πρωινό 

09:00 Αναχώρηση για Καστριά 

09:15- 12:00 Άφιξη στο πεδίο. Διαδρομή στο μονοπάτι της Μαύρης Λίµνας - 

Παραβόλα,    23 - 2- 2022 

Αρ.Πρωτ.:  ΦΔ 3.4/ 91 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

————— 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 
--------- 



 δραστηριότητες (Η διαδρομή είναι 3χλµ. µε τα πόδια) 

12:00 Αναχώρηση για Πλανητέρο 

12:15-13:15 Δραστηριότητες στο πεδίο, περιβαλλοντικά παιχνίδια και 

 προετοιμασία παρουσιάσεων 

13:15-13:45 Παρουσιάσεις εργασιών ομάδων 

13:45 Αναχώρηση για Κ.Π.Ε 

14:00 – 14:15 Άφιξη στο Κ.Π.Ε.-Κλείσιμο Προγράμματος- Αξιολόγηση 

14:15 Γεύμα 

Αναχώρηση από Κλειτορία και επιστροφή στην Παραβόλα με ενδιάμεση στάση στην Πάτρα. 

22.00 Άφιξη στην Παραβόλα 

 

 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Μεταφορά των μαθητών και των συνοδών καθηγητών με κλιματιζόμενο λεωφορείο, τα στοιχεία του 

οποίου θα δίνονται με σαφήνεια: ο τύπος, η άδεια κυκλοφορίας, ο αριθμός των θέσεων των επιβατών, 

το έτος 1
ης

 κυκλοφορίας μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. 

2. Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει έμπειρο οδηγό, του οποίου το ονοματεπώνυμο θα αναγράφεται 

στην προσφορά  

3. Το λεωφορείο να είναι διαθέσιμο και για τυχόν βραδινές εξόδους των μαθητών συνοδεία καθηγητών. 

4. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή.  

5. Πρόσθετη ασφάλιση η οποία θα καλύπτει τα έξοδα των συμμετασχόντων στην εκδρομή σε περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθένειας. 

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

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η προσφορά θα πρέπει να είναι διακριτή. 

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

8. Ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά και να 

περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος.  

Το κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει 

ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 

ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν τις κατά το νόμο  προϋποθέσεις για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.    

Το  ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο 

θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. Με την υπογραφή του 

συμφωνητικού το ταξιδιωτικό Γραφείο θα εισπράξει σαν προκαταβολή το 30% του συνολικού ποσού, το 

40% πέντε(5) ημέρες πριν την αναχώρηση και το 30% μέχρι πέντε (5) ημέρες μετά την επιστροφή. Σε 

περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη απαίτηση: 

κατακράτηση μέρους των συμφωνημένων χρημάτων, αποκλεισμός από μελλοντικές εκδρομές. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση θα είμαστε στη  διάθεσή σας 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο ή σε 

κλειδωμένη ηλεκτρονική προσφορά στο γραφείο της Διευθύντριας του ΓΕΛ Παραβόλας το αργότερο μέχρι 

την  2/3/2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11.00.  

Αποσφράγιση προσφορών την  Τετάρτη  2-3-2022, και ώρα 12:00μ.  

Διεύθυνση :    ΓΕΛ  ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ                                                  Η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας    

Παραβόλα Αιτωλ/νίας  30010                          

                                                                                                                              ΤΙΓΚΑ ΟΥΛΛΑ, M.Ed. 


