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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: 3-04-2023  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 8:15 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 4-0-2023    ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 21.00 στο 

Μεσολόγγι και 22:00 στο Αγρίνιο. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:   34 μαθητές/τριες (+/- 3 

μαθητές) από Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου. 

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: 
 

Δευτέρα 3 Απριλίου 
8:15    Αναχώρηση από το σχολείο 
10:45  Στάση μιας ώρας στα Ιωάννινα 
13:00  Άφιξη στην Κόνιτσα (φαγητό στη Μαθητική Εστία Κόνιτσας και 
τακτοποίηση των 
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μαθητών στα δωμάτια) 
15:00  Επίσκεψη σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Κόνιτσας στο γεφύρι της 
Κλειδωνιάς και στον 
ποταμό Βοϊδομάτη. 
17:00  Επιστροφή στην Κόνιτσα ( μια μικρή βόλτα στην πόλη για φαγητό και 
ύπνο στη Μαθητική Εστία). 

Τρίτη 4 Απριλίου 
8:00  Πρωινό και ενημέρωση του Κ.Π.Ε. Κόνιτσας για τον Εθνικό Πάρκο της 
Βόρειας Πίνδου. 
10:00  Επίσκεψη στο γεφύρι της Κόνιτσας και περπάτημα μισής ώρας κατά 
μήκος του Αώου. 
12:00  Επίσκεψη στο πατρικό σπίτι του Αγίου Παϊσίου στην Άνω Κόνιτσα. 
13:00  Φαγητό στη Μαθητική Εστία Κόνιτσας και αναχώρηση για Ιωάννινα. 
16:00  Επίσκεψη στο μοναστήρι Ντουραχάνι Ιωαννίνων και ελεύθερος χρόνος 
στα Ιωάννινα. 
19:00  Αναχώρηση από τα Ιωάννινα. 
21:00  Άφιξη στο Μεσολόγγι στο σχολείο. 
21:45  Άφιξη στο Αγρίνιο. 
 
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 
 

1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου. Nα διαθέτει ηχητικό σύστημα και 
μικρόφωνο και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. 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 Αγρίνιο. 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 ή να αποστείλουν κλειδωμένο ηλεκτρονικό 

έγγραφο στο ήλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου (mail@gym-kall-

mesoll.ait.sch.gr) το αργότερο μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ   27/03/2023 και ώρα 

11.00 π.μ.. 

             Ο Διευθυντής   της σχολικής μονάδας 

 

 

                                                                                                                          ΗΛΙΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 
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