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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

                      ΠΑΤΡΑ, 7 MAΡTIOY 2017 
                           ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 232 

 
 
 

Προς:  Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας 
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της) 

 
Κοιν:  Γραφεία Γενικού Τουρισμού 

(μέσω της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας) 

 

Θέμα: «Προκήρυξη μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών του 20ου Γυμνασίου στα 

Γιάννενα-Δωδώνη» 

Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να 
υποβάλλουν τις προσφορές τους αποκλειστικά για τη μετακίνηση με τουριστικό 
λεωφορείο 32 μαθητών και 3 εκπαιδευτικών του Σχολείου μας στα Γιάννενα –Αρχαία 
Δωδώνη από τις 05/04/2017, ημέρα Τετάρτη έως και τις 06/04/2017, ημέρα Πέμπτη. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν τις 
κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.  

Οι ενσφράγιστες προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο γραφείο της 
Διεύθυνσης του 20ουΓυμνασίου κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 10/03/2017 
έως και Δευτέρα 13/03/2017 και ώρα 13:00.Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν:α) 
προσωπικά ή β) με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και να έχει διασφαλιστεί από τον 
προσφέροντα ότι θα έχουν παραληφθεί από τη Διεύθυνση του 20ουΓυμνασίου Πάτρας έως 
την Παρασκευή 10/03/2017και ώρα 13:00 το μεσημέρι. Δεν γίνονται δεκτές αποστολές με 
e-mail ή fax. Προσφορές οι οποίες θα φθάσουν στο σχολείο μετά το πέρας της παραπάνω 
καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας, δε λαμβάνονται υπόψη. 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικής και ποιοτικής 
προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η συνολική 
τιμή του οργανωμένου ταξιδιού καθώς και η ανά μαθητή επιβάρυνση, όπως επίσης και η 
τιμή με γέφυρα και φέρρυ. Οι παραπάνω τιμές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και 
Φ.Π.Α. Επίσης, θα πρέπει να ορίζεται το ποσό της προκαταβολής καθώς και ο χρόνος της 
εξόφλησης. 



Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει και παραμονή, για τις 05/04/2017 σε 
ξενοδοχείο(που θα αναφέρεται το όνομά του), 3*ή 4* με πρωινό,σε δίκλινα ή τρίκλινα 
δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. Η μεταφορά θα 
γίνει με ασφαλές λεωφορείο τα οποία θα πληροί όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας 
(άδεια κυκλοφορίας, δελτίο καταλληλότητας, δελτίο έλεγχου ΚΤΕΟ, αναφορά παλαιότητας 
κατά προτίμηση μετά το 2000). Τα λεωφορεία θα βρίσκονται στη διάθεση του αρχηγού της 
εκδρομής και θα μετακινούνται με βάση το ακόλουθο ενδεικτικό πρόγραμμα.  

ΤΕΤΑΡΤΗ  5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 

07.00 :Αναχώρηση από το 20ο Γυμνάσιο 10.00: Αναχώρηση από ξενοδοχείο 

09.00: Άφιξη στην Αμφιλοχία.Στάση 30΄ 
 

10.30: Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο-Κάστρο 

09.30: Αναχώρηση 13.30 :Αναχώρηση για αρχαία Δωδώνη 

11.00: Άφιξη στο Μουσείο Βρέλλη 15.00 :Αναχώρηση για αρχαία Δωδώνη 

11.30: Αναχώριση για Ιωάννινα 16.00 :Αφιξη στη Αρτα-γεφύρι-κέντρο 

12.00: Αφιξη στα Ιωάννινα-Κάστρο-
κέντρο 

18.00: Αναχώρηση από Αρτα 

17.30: Επιστροφή στο Ξενοδοχείο 21.00: Άφιξη στη Πάτρα 

 

Συμπληρωματικά, θα πρέπει να παρέχεται 1)Κάλυψη ασφάλειας αστικής- επαγγελματικής 
ευθύνης και 2) ασφάλιση όλων των μαθητών και των συνοδών που θα καλύπτει τα έξοδα 
σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 της 
129287/Γ2/10-01- 2012 απόφασης του Υ.Π.Ε.Θ (ΦΕΚ 2769/Β/02-12-2011). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μαζί με την προσφορά και στον ίδιο φάκελο με αυτή, κάθε ταξιδιωτικό 

γραφείο θα καταθέτει απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφει:«Βεβαιώνω 

υπεύθυνα ότι την ημέρα έναρξης της μετακίνησης των μαθητών του 20ου Γυμνασίου, όλα τα 

μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα πληρούν τους όρους ασφαλείας και  θα διαθέτουν 

όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Το τουριστικό πρακτορείο …………………………………. διαθέτει άδεια 

λειτουργίας απ’ τον Ε.Ο.Τ. σε ισχύ.» 

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της επίσκεψης, λόγω σοβαρής αιτίας 

(απεργιών, κακοκαιρίας), χωρίς αποζημίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου. 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

           ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ BAΣΙΛΕΙΟΣ 

 


