
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
   ΠΕΡ/ΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Π & Δ. ΕΚ/ΣΗΣ  ΔΥΤ.  ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Δ/ΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΙ  ΛΥΚ. ΤΑΞΕΙΣ  ΡΙΟΛΟΥ 

ΡΙΟΛΟΣ 08/01/2018

Αριθμ. Πρωτ. : 

Διεύθυνση: 25200, ΡΙΟΛΟΣ 
Πληροφορίες: Πάρχας Γεώργιος 
Τηλέφωνο: 26930-99367 
Φαξ: 26930-99793 
Email: mail@gym-riolou.ach.sch.gr ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ:  «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

   την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στα 

πλαίσια της 3ημερης του Γυμνασίου & Λ.Τ. 

Ριόλου στα Ιωάννινα.» 

Το Γυμνάσιο & Λ.Τ. Ριόλου, διοργανώνει 3ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα 

Ιωάννινα. 

Ημερομηνία εκδρομής:        Αναχώρηση: Δευτέρα 05/02/2018

Επιστροφή: Τετάρτη 07/02/2018

Αριθμός Συμμετεχόντων: Μαθητές: 14 

Συνοδοί Εκπαιδευτικοί: 2 

Συνολικός Αριθμός μαθητών και εκπαιδευτικών: 16 

Πρόγραμμα Εκδρομής: 

Δευτέρα 05/02/2018 07:30 Αναχώρηση από το σχολείο. 

09:30  Άφιξη στην Αμφιλοχία και στάση για 30 

λεπτά Περίπου. 

12:30 Άφιξη και επίσκεψη στο Μουσείο του 

Βρέλλη. 

14:00 Άφιξη στο ξενοδοχείο στα Ιωάννινα. 

16:00 Αναχώρηση για φαγητό και βόλτα στην 

πόλη και στο κάστρο. 

22:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

ΔΔΕ Αχαΐας 
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Τρίτη 06/02/2018 08:00 Πρωινό στο ξενοδοχείο 

10:00 Αναχώρηση για το νησάκι – σπίτι του 

Αλή Πασά. Κατόπιν μετάβαση στο 

Πέραμα Ιωαννίνων και επίσκεψη στο 

σπήλαιο του Περάματος. Επιστροφή 

στην πόλη των Ιωαννίνων για φαγητό 

και βόλτα στην πόλη. 

22:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Τετάρτη 07/02/2018 08:00 Πρωινό στο ξενοδεχείο 

09:30 Αναχώρηση για Ζαγορωχώρια – 

Μονοδένδρι ή σε περίπτωση που δεν το 

επιτρέπει ο καιρός για Μέτσοβο.

Μεσημεριανό στο Μονοδένδρι ή στο 

Μέτσοβο και αναχώρηση. Στάση στην 

Αμφιλοχία. 

21:00 Επιστροφή στο χώρο του σχολείου. 

Μέσα Μεταφοράς: 

Λεωφορείο με άδεια κυκλοφορίας μετά το 2000 το οποίο θα πληρεί 

όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του Αρχηγού της 

εκδρομής όλες τις ώρες και ημέρες και θα μετακινείται σύμφωνα με 

τις υποδείξεις του. 

Διαμονή σε ξενοδεχείο: 

Το ξενοδοχείο πρέπει να είναι κατηγορίας όχι κατώτερης των 3 

Αστέρων (***) με πρωινό κοντά στο κέντρο της πόλης των 

Ιωαννίνων. Απαραίτητη η αναφορά στο όνομα του ξενοδοχείου, στο 

περιεχόμενο του παρεχόμενου πρωινού και στη χιλιομετρική του 

απόσταση από το κέντρο της πόλης. Τα δωμάτια πρέπει να είναι 

τρίκλινα ή δίκλινα για τους μαθητές και 2 μονόκλινα για τους 

συνοδούς καθηγητές. 

Δεύτερος Οδηγός: 

Το πρακτορείο να έχει προνοήσει για τον τρόπο μετακίνησης των  

μαθητών σε περίπτωση που θα έχει καλυφθεί το ωράριο εργασίας του 

οδηγού. 

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης 

Το ανάδοχο ταξιδιωτικό γραφείο βάσει του Π.Δ. 339/1996 απαιτείται 

να είναι ασφαλισμένο για αστική-επαγγελματική ευθύνη. 

Υποχρεούται  πριν την τελική κατακύρωση της εκδρομής, να 

καταθέσει στο σχολείο όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν 



την ύπαρξη σύμβασης αστικής-επαγγελματικής  ευθύνης σε ισχύ. 

Ασφάλιση όλων των μαθητών και των συνοδών που θα καλύπτει 

έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

Ελάχιστες προϋποθέσεις 

Το λεωφορείο που θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά και οι χώροι  

διαμονής θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω 

προδιαγραφές. 

Προδιαγραφές οχημάτων κατ’ ελάχιστον 

• Άριστη εσωτερική, εξωτερική και μηχανολογική κατάσταση

του οχήματος, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές

ΚΤΕΟ

• Κλιματισμό

• Μικροφωνική εγκατάσταση

• Επαρκή χώρο για αποθήκευση αποσκευών.

• Να αποσταλούν τα απαιτούμενα έγγραφα (άδεια κυκλοφορίας,

ΚΤΕΟ, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα

επιβατών, ασφαλιστήριο, συμβόλαιο) σε ισχύ κατά την

περίοδο πραγματοποίησης της εκδρομής. Να αναφέρεται ο

αριθμός θέσεων

Προδιαγραφές χώρων διαμονής κατ’ ελάχιστον. 

• Οι χώροι που θα προσφερθούν για τη διαμονή μαθητών και

εκπαιδευτικών θα πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια

λειτουργίας και να πληρούν τους όρους ασφάλειας και

υγιεινής. Ειδικότερα θα πρέπει να έχουν απαραίτητα

θέρμανση, ζεστό νερό και μπάνιο εντός των δωματίων. Δεν θα

γίνουν δεκτές προσφορές που προτείνουν τη κατάτμηση των

μαθητών σε διαφορετικά καταλύματα, ακόμα και αν είναι

όμορα.

• Η διαμονή των μαθητών μπορεί να γίνει σε δίκλινα, τρίκλινα ή

τετράκλινα δωμάτια με κανονικά-ομοιόμορφα κρεβάτια.

Βοηθητικά κρεβάτια(ράντζα) δεν είναι αποδεκτά. Η διαμονή

των συνοδών καθηγητών θα γίνει σε μονόκλινα δωμάτια.

Λόγοι αποκλεισμού μετά την επιλογή προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού. 

Το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει σε περίπτωση που γίνει ανάδοχος 

της εκδρομής να πραγματοποιήσει  τις κρατήσεις στο ξενοδοχείο και 

να προσκομίσει, εντός 3 τριών ημερών, τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, διαφορετικά κρίνεται έκπτωτο. 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 



Χρόνος, τρόπος και τόπος υποβολής των προσφορών 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σφραγισμένες στη γραμματεία του 

σχολείου  μέχρι και την Πέμπτη 11/01/2018 και ώρα 11:00.

Προσφορές που υποβάλλονται με email δεν γίνονται δεκτές. Πέραν 

της ημερομηνίας και της ώρας λήξης της προθεσμίας υποβολής, καμία 

προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. 

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη Πέμπτη 11/01/2018 και 

ώρα 12:00 στο γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου 

Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση 

Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή 

συναρτήσει άλλων ποιοτικών κριτηρίων. Επομένως θα επιλεγεί η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς προσφορά, σε 

συνδυασμό με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Ρήτρα συμμετοχής 

Η εξόφληση της εκδρομής θα γίνει εώς 3 ημέρες μετά την επιστροφή 

και μέχρι του ποσού του 20% της συνολικής προσφοράς 

Διευκρινήσεις για την προσφορά 

 Ο ΦΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο τελικό ποσό της προσφοράς

συνολικά και ανά άτομο και το πρακτορείο είναι υποχρεωμένο στην

έκδοση νόμιμων παραστατικών

 Τα διόδια θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην τελική προσφορά

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τα

άτομα της εκδρομής και δεν έχει λήξει.

 Το Γυμνάσιο & Λ.Τ. Ριόλου διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της

εκδρομής λόγω σοβαρής αιτίας.

 Εάν οι προσφορές υπερβαίνουν τις οικονομικές δυνατότητες των

μαθητών το Γυμνάσιο & Λ.Τ. Ριόλου μπορεί να μην προχωρήσει στην

επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου.

 Η ασφάλεια αστικής ευθύνης να περιλαμβάνεται στη προσφορά.

 Υπεύθυνη δήλωση ότι το Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα

λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
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