
Θέμα: « Πποκήπςξη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην παποσή ηαξιδιυηικών ςπηπεζιών ζηο 

πλαίζιο ηηρ 4ΗΜΕΡΗ εκδπομήρ ηος ΓΕΛ ΔΑΦΝΗ ζηα Ιυάννινα»  

 

1. Ανηικείμενο ηηρ πποκήπςξηρ  

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο είλαη ε θαηάζεζε ελζθξάγηζησλ πξνζθνξώλ, από ηα 

ελδηαθεξόκελα ηαμηδησηηθά γξαθεία, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 4εκεξεο Δθδξνκήο ηνπ ΓΔΛ 

ΓΑΦΝΗ κε πξννξηζκό ηα Ισάλληλα θαη ε επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο ζε ζπλάξηεζε κε πνηνηηθά θξηηήξηα.  

2. Πποδιαγπαθέρ  

2.1. Ημεπομηνίερ διεξαγυγήρ ηηρ εκδπομήρ 

Ηκεξνκελία αλαρώξεζεο 28/03/2022 εκέξα Γεπηέξα  

Ηκεξνκελία επηζηξνθήο 31/03/2022 εκέξα Πέκπηε  

 

2.2. Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν ζηην εκδπομή  
Αξηζκόο καζεηώλ πεξίπνπ 35 (ηξηάληα πέληε) Αξηζκόο ζπλνδώλ-θαζεγεηώλ 3 (ηξεηο) πλνιηθόο 

αξηζκόο καζεηώλ θαη ζπλνδώλ πεξίπνπ 38 (ηξηάληα νθηώ)  

 

2.3. Ππόγπαμμα ηηρ εκδπομήρ:  

Δεςηέπα 28 Μαπηίος 2022  
08:00 π.μ. Αλαρώξεζε από Γάθλε  

10:00 π.μ. Δλδηάκεζε ζηάζε ζην Ρίν (θαη ρξήζε ferry boat γξακκήο Ρίνπ –Αληηξξίνπ)  

13:00 μ.μ. Άθημε ζην Μνπζείν Βξέιιε  

14:00 μ.μ. Αλαρώξεζε γηα Ισάλληλα  

14:30 μ.μ. Άθημε ζηα Ισάλληλα- ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν.  

14:30 μ.μ. Γεύκα ζηελ πόιε.  

17:00 μ.μ. Πεξηήγεζε ζηελ πόιε  

21:00 μ.μ. Γείπλν 

22:00 μ.μ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν- αλάπαπζε 

 

Σπίηη 29 Μαπηίος 2022 

 09:00 π.μ. Πξσηλό  

10:00 – 14:00 Δπίζθεςε ζην λεζάθη ηεο ιίκλεο Ισαλλίλσλ – Δπίζθεςε ζην θέληξν πιεξνθόξεζεο 

ιίκλεο Πακβώηηδαο. 

14:00 μ.μ. Φαγεηό, Ξεθνύξαζε  

16:00 μ.μ. Πεξηήγεζε ζηελ πόιε ησλ Ισαλλίλσλ – 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
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                      Δάφνη:  04-03-2022 
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Πεξηήγεζε ζηελ Λίκλε.  

 

19:00 μ.μ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν 

19:15-21:00 Διεύζεξν πξόγξακκα  

21:00 μ.μ. Γείπλν  
22:00 μ.μ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν- αλάπαπζε  

 

Σεηάπηη 30 Μαπηίος 2022  

09:00 π.μ. Πξσηλό  

10:00π.μ. Αλαρώξεζε γηα Μέηζνβν  

11:00 μ.μ. Άθημε ζην Μέηζνβν- πεξηήγεζε ζηα αμηνζέαηα -θαγεηό –Δπίζθεςε ζην Λανγξαθηθό 

κνπζείν - Πηλαθνζήθε Αβέξσθ 

16:00 μ.μ. Αλαρώξεζε γηα Ισάλληλα.  

17:00 μ.μ. Άθημε ζην μελνδνρείν -μεθνύξαζε.  

18:00 μ.μ.: Ισάλληλα- Διεύζεξν πξόγξακκα  

20:00 μ.μ.: Γείπλν.  

22:00 μ.μ.: Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν, αλάπαπζε  

 

Πέμπηη 31 Μαπηίος 2022  
09:00 π.μ. Πξσηλό  

10:00-12:00  π.μ. Δπίζθεςε ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Ισαλλίλσλ - Σδακί θαη Μεληξεζέο ηνπ 

Βειή-παζά - Δπίζθεςε Ιηο Καιέ-Μνπζείν Αξγπξνρξπζνρνΐαο  
12:00- 14:00 μ.μ Πεξηήγεζε ζηελ πόιε ησλ Ισαλλίλσλ 

14.00 μ.μ. Αλαρώξεζε γηα Ναύπαθην κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο. 

18:00μ.μ.  Φαγεηό ζηε Ναύπαθην. 

19:30μ.μ.  Αλαρώξεζε γηα Γάθλε (κε ρξήζε γέθπξαο Ρίνπ –Αληηξξίνπ)  

22:00 μ.μ. Άθημε ζην ζρνιείν Γάθλεο. 

 

2.4. Μέζα μεηαθοπάρ  
Έλα ιεσθνξείν ην νπνίν ζα θηλεζεί ζύκθσλα κε ην πξναλαθεξζέλ πξόγξακκα. ηελ πξνζθνξά λα 

αλαγξάθεηαη ο απιθμόρ ηυν θέζευν θαζώο θαη ε σπονολογία ππώηηρ κςκλοθοπίαρ ηος μεηαθοπικού 

μέζος. ηελ πξνζθνξά πξέπεη νπσζδήπνηε λα επηζπλάπηνληαη ε άδεηα θπθινθνξίαο, ν έιεγρνο ΚΣΔΟ 

θαη ην αζθαιηζηήξην ηνπ νρήκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κεηαθίλεζε. Σν ιεσθνξείν ζα είλαη 

ζηε δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο θαη ζα κεηαθηλείηαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ.  

 

2.5. Διαμονή  
• Σξεηο ζπλνιηθά δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρείν 3 - 5 αζηέξσλ κε πξσηλό ηύπνπ κπνπθέ, θ α η ά  π ξ ν 

η ί κ ε ζ ε ζε θεληξηθό ζεκείν ηεο πόιεο. Παξαθαινύκε λα αλαθεξζεί ξεσυπιζηά ε δπλαηόηεηα θαη ην 

θόζηνο εκηδηαηξνθήο γηα ηξεηο εκέξεο. ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά ην όλνκα θαη ε 

θαηεγνξία ησλ μελνδνρείσλ πνπ πξνηείλνληαη θαζώο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ παξερόκελνπ πξσηλνύ ή / 

θαη γεύκαηνο πνπ πξνζθέξεη ην θάζε μελνδνρείν.  

• Γσκάηηα: Καηά πξνηίκεζε, ηεηξάθιηλα, ηξίθιηλα ή δίθιηλα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο 

ζπλνδνύο θαζεγεηέο. Σν ζύλνιν ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ δσκαηίσλ λα είλαη ζε έλαλ κε δύν νξόθνπο. 

 

2.6. Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ και ηαξιδιυηική (Τποσπευηική)  
Σν αλάδνρν ηαμηδησηηθό γξαθείν βάζεη ηνπ Π.Γ. 339/1996 απαηηείηαη λα είλαη αζθαιηζκέλν γηα αζηηθή-

επαγγεικαηηθή επζύλε. Σν γξαθείν ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ζην ζρνιείν όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα 

πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε αζθάιεηαο  

αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο επζύλεο, πνπ πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηε δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

εθδξνκήο θαη λα θαιύπηεη όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθδξνκή. ε πεξίπησζε αθεξεγγπόηεηαο ή 

πηώρεπζεο ηνπ γξαθείνπ, ζην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ζα παξέρεηαη θάιπςε, πέξαλ ησλ άιισλ 

αμηώζεσλ, ηεο ππνρξέσζεο επηζηξνθήο ησλ θαηαβιεζέλησλ θαη ηεο επαλόδνπ ζηελ Γάθλε ησλ 

καζεηώλ θαη ησλ θαζεγεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε κεηαθίλεζε, θαζώο θαη ν ηξόπνο άκεζεο θαηαβνιήο 

ησλ εμόδσλ επηζηξνθήο. ηε ζπλέρεηα ην ζρνιείν ζα δηαζηαπξώζεη κέζσ ηνπ ΗΑΣΣΑ ηα 

ππνβαιιόκελα ζηνηρεία θαη αθνύ ειεγρζνύλ ζα γίλεη ε ηειηθή θαηαθύξσζε ζην γξαθείν πνπ αξρηθά 

επηιέρζεθε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην ηαμηδησηηθό γξαθείν θξίλεηαη έθπησην.  
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2.7. Ππόζθεηη αζθαλιζηική κάλςτη αηςσήμαηορ ή αζθένειαρ.  
ηελ πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεηαη ξεσυπιζηά ην θόζηνο θαη ην ύςνο ησλ θαιύςεσλ γηα πξόζζεηε 

αζθαιηζηηθή θάιπςε εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο.  

Μεηά ηελ επηινγή ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κεηαμύ ησλ 

εθπξνζώπσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ γξαθείνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνζθνκηζηνύλ ζην ζρνιείν ηα 

αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα πνπ αθνξνύλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εθδξνκή. ηα ζπκβόιαηα πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη: α) ν αξηζκόο ηνπ ζπκβνιαίνπ β) ηα νλόκαηα ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ, γ) ε 

εκεξνκελία, δ) ε δηάξθεηα θαη ν πξννξηζκόο ηεο κεηαθίλεζεο ε) αλαιπηηθή νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ 

αζθαιηζκέλσλ καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ θαη δ) ηα πνζά ησλ θαιύςεσλ.  

 

3. Ελάσιζηερ πποϋποθέζειρ  
Σα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε κεηαθνξά θαη νη ρώξνη δηακνλήο ζα πξέπεη λα πιεξνύλ 

θαη’ ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο.  

 

3.1. Πποδιαγπαθέρ οσημάηυν καη’ ελάσιζηον  

• Άξηζηε εζσηεξηθή, εμσηεξηθή θαη κεραλνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο 
αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ΚΣΔΟ  

• Κλιμαηιζμό  

• Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε  

• Δπαξθή ρώξν γηα απνζήθεπζε απνζθεπώλ.  

•Όια ηα απαηηνύκελα από ην λόκν έγγξαθα (άδεηα θπθινθνξίαο, ΚΣΔΟ, άδεηα εμαζθήζεσο 

επαγγέικαηνο νδηθνύ κεηαθνξέα επηβαηώλ, αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην) ζε ηζρύ θαηά ηελ πεξίνδν 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο.  

 

3.2. Πποδιαγπαθέρ σώπυν διαμονήρ καη’ ελάσιζηον.  
• Οη ρώξνη πνπ ζα πξνζθεξζνύλ γηα ηε δηακνλή καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. Δηδηθόηεξα ζα πξέπεη λα 

έρνπλ απαξαίηεηα ζέξκαλζε, δεζηό λεξό θαη κπάλην εληόο ησλ δσκαηίσλ. Δπίζεο λα πξνζθέξεηαη από 

ην θαηάιπκα δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζην Internet.  

• Η δηακνλή ησλ καζεηώλ κπνξεί λα γίλεη, θαηά πξνηίκεζε, ζε ηεηξάθιηλα, ηξίθιηλα ή δίθιηλα δσκάηηα 

κε θαλνληθά-νκνηόκνξθα θξεβάηηα. Βνεζεηηθά θξεβάηηα (ξάληδα) δελ είλαη απνδεθηά. Η δηακνλή ησλ 

ζπλνδώλ θαζεγεηώλ ζα γίλεη ζε κνλόθιηλα δσκάηηα (3).  

 

4. Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ  
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ όια ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ πιεξνύλ όιεο ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.  

 

5. Υπόνορ, ηπόπορ και ηόπορ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών  
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζε κλειζηό θάθειν ζηε Γηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ έυρ και ηελ 

Παξαζθεπή 11/03/2022 και ώπα 08:15 π.μ. ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε 

έλδεημε «πποζθοπά για ηην 4ημεπη εκδπομή ζηα Ιυάννινα». Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κε email 

γίλνληαη δεθηέο κε ηελ πξνϋπόζεζε λα είλαη ζε κνξθή ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ πξνζηαηεπκέλνπ κε 

θσδηθό. Οη πξνζθνξέο κέζσ email ζα ζηέιλνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε αιιεινγξαθίαο ηνπ 

ζρνιείνπ mail@lyk-dafnis.ach.sch.gr 

Πξνζθνξέο πνπ ζα θηάζνπλ ζην ΓΔΛ Γάθλεο πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο θαη ώξαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 

 

6. Υπόνορ και ηόπορ αποζθπάγιζηρ ηυν πποζθοπών  
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη, ζην Γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ ΓΔΛ Γάθλεο, από ηελ 

επηηξνπή αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ γηα ηελ 4εκεξε εθδξνκή, ηην Παπαζκεςή 11 Μαπηίος 2022 

και ώπα 08:30 π.μ. Γηα ηηο πξνζθνξέο κέζσ email ζα γίλεη επηθνηλσλία κε ηα πξαθηνξεία γηα ηνλ 

θσδηθό ηνπ αξρείνπ.  

 

7. Διαδικαζία επιλογήρ για ηην ανάθεζη ηος έπγος  
Καηά ηελ αμηνιόγεζε ζα ιεθζνύλ ππόςε α) ην νηθνλνκηθό ύςνο ηεο πξνζθνξάο, β) ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

πξνδηαγξαθώλ πνπ ζέηεη ε παξνύζα πξνθήξπμε θαη γ) νη ελδερόκελεο πνηνηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο – 

mailto:mail@lyk-dafnis.ach.sch.gr
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πξόζζεηεο παξνρέο ησλ πξνζθνξώλ. Σν πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Γ/ζεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Αραΐαο θαη κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ ελζηάζεηο εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηε 

ζύληαμή ηνπ. Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελδερόκελσλ ελζηάζεσλ, γίλεηαη ε ηειηθή επηινγή ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

γξαθείνπ ζπληάζζεηαη από ην ζρνιείν ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό ην νπνίν θαη ππνγξάθεηαη από ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε.  

 

8. Ρήηπα ζςμμεηοσήρ  
Σα ρξήκαηα ζα δνζνύλ ζε πνζνζηό 50% κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδξνκήο θαη ην ππόινηπν 50% 

παξαθξαηείηαη σο ξήηξα θαιήο εθηέιεζεο ησλ ζπκπεθσλεκέλσλ θαη απνδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε 

ηεο εθδξνκήο.  

 
9. Διεςκπινήζειρ για ηην πποζθοπά Η πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη:  

• Έγγπαθα πος αποδεικνύοςν ηην ύπαπξη ζύμβαζηρ ηηρ ςποσπευηικήρ αζθάλειαρ αζηικήρ- 

επαγγελμαηικήρ εςθύνηρ ζε ηζρύ θαη Τπεύθςνη Δήλυζη όηη ε αζθάιεηα απηή θαιύπηεη ηα άηνκα ηεο 
εθδξνκήο θαη δελ ζα έρεη μεπεξαζηεί ην όξην ηζρύνο θαηά ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο .  

• Πξόζζεηε ηαμηδησηηθή αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο κε ζαθή 
αλαθνξά ζηα πνζά ησλ θαιύςεσλ, ην θόζηνο ηεο νπνίαο ζα αλαγξάθεηαη ξεσυπιζηά.  

• Σην ηελική ζςνολική ηιμή ηος οπγανυμένος ηαξιδιού (ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ και ηυν 

διοδίυν) αλλά και ηην επιβάπςνζη ανά μαθηηή. Οη παξαπάλσ ηηκέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ 
ΦΠΑ, ηα δηόδηα θαη ηνπο ηπρόλ θόξνπο.  

• Τπεύθςνη Δήλυζη ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα: α) όηη ην ηνπξηζηηθό γξαθείν διαθέηει 

ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ ηο οποίο βπίζκεηαι ζε ιζσύ β) Η παιαηόηεηα ηνπ ιεσθνξείνπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί (ημεπομηνία 1ηρ άδειαρ κςκλοθοπίαρ) γ) ο απιθμόρ θέζευν ηος λευθοπείος.  

 

• Η άδεια κςκλοθοπίαρ, ο έλεγσορ ΚΣΕΟ και ηο αζθαλιζηήπιο ζςμβόλαιο ηος οσήμαηορ πος θα 

σπηζιμοποιηθεί για ηην μεηακίνηζη.  
Σν ΓΔΛ Γάθλεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο, ηειηθά, ηνπ 

απαηηνύκελνπ από ην λόκν αξηζκνύ καζεηώλ, κε έγθξηζεο ηεο κεηαθίλεζεο ή ιόγσ άιιεο ζνβαξήο 

αηηίαο (απεξγηώλ, θαθνθαηξίαο, θιπ) ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Σαμηδησηηθνύ Γξαθείνπ.  

 

10. Ιζσύοςζα νομοθεζία  

Η αμηνιόγεζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο Τ.Α. 20883/ΓΓ4/12-02- 2020 (ΦΔΚ 456η. 

Β΄/2020). 

 

 

                                                                                 Η Διεςθύνηπια 

 

 

 

 Οικονόμος Κυνζηανηίνα 

 Κοινυνικών Επιζηημών 
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