
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο 
τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 2ου Γυμνασίου Αιγίου στα Ιωάννινα 
 

1. Αντικείμενο της προκήρυξης: παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών (μετακίνηση και 
διαμονή) στο πλαίσιο της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 2ου Γυμνασίου Αιγίου στα 
Ιωάννινα. 

2. Προδιαγραφές  
            • ημερομηνίες μετακίνησης: Πέμπτη 5 Μαΐου  έως Σάββατο 7 Μαΐου 2022 
            • αριθμός συμμετεχόντων:  53 μαθητές (26 κορίτσια και 27 αγόρια), 4 καθηγητές (αρχηγός και 3 
            συνοδοί) 
  • ενδεικτικό πρόγραμμα:  
            Πέμπτη  5/5ου : 7:30 αναχώρηση από το χώρο του σχολείου για Ιωάννινα με ενδιάμεση 
            στάση στην Αμφιλοχία και επίσκεψη στο Υ/Η εργοστάσιο του Λούρου   
            Παρασκευή  6/5ου : μετακινήσεις στην περιοχή των Ιωαννίνων για την υλοποίηση των 
            Προγραμμάτων  
            Σάββατο 7/5ου : Επιστροφή με ενδιάμεση επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης 
             
 • μέσο μεταφοράς: λεωφορείο με τις εξής προδιαγραφές: άριστη εσωτερική, εξωτερική 
           και μηχανολογική κατάσταση, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές ΚΤΕΟ, κλιματισμό,  
           μικροφωνική εγκατάσταση (στην προσφορά να αναγράφεται η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας 
           του οχήματος)  
 •  διαμονή: ξενοδοχείο 4* ή 5 * όπου οι μαθητές θα καταλύσουν σε τρίκλινα δωμάτια και οι συνοδοί 
           σε μονόκλινα, κατά προτίμηση στον ίδιο όροφο. 
           Στην προσφορά να περιλαμβάνεται πρωινό. 
 • 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. 
 • ταξιδιωτική ασφάλιση: πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων ατυχήματος ή ασθενείας μαθητών  
           και συνοδών καθηγητών, τα ποσά της οποίας πρέπει να αναφέρονται στην προσφορά 
  3. Διευκρινίσεις για την προσφορά : Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται: α. το συνολικό 
           κόστος της μετακίνησης και της διαμονής, ο Φ.Π.Α., τα διόδια και η ασφάλεια αστικής ευθύνης  
           και β. η οικονομική  επιβάρυνση ανά μαθητή. 
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           Μαζί με την προσφορά, το ταξιδιωτικό γραφείο υποχρεούται να καταθέσει:  
 α. για το όχημα μετακίνησης (φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας, φωτοτυπία του Δελτίου 
           καταλληλότητας, Δελτίο ελέγχου από το Κ.Τ.Ε.Ο., φωτοτυπία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του 
           οχήματος, φωτοτυπία της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών 
 β. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τα άτομα της εκδρομής (μαθητές,  
           συνοδούς) και δεν έχει ξεπεραστεί το όριο της ισχύος της 
  4. Τρόπος, τόπος και χρόνος υποβολής : Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστούς  
           σφραγισμένους φακέλους στο γραφείο της Διευθύντριας μέχρι και την Τετάρτη 6/4/2022 και  
           ώρα 13:00. Προσφορές που υποβάλλονται με email δεν γίνονται δεκτές. 

 5.  Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών : Η αποσφράγιση των  
προσφορών θα γίνει  την ίδια ημέρα και ώρα 13:10 στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου 

 Γυμνασίου Αιγίου. 
 6. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση : Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο  
ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή σε συνάρτηση με ποιοτικά κριτήρια. 
 

Ο αρχηγός της εκδρομής διατηρεί το δικαίωμα να αναδιαμορφώσει το πρόγραμμα, για 
λόγους ανωτέρας βίας ή για την καλύτερη δυνατή έκβαση της εκδρομής, χωρίς να παρεκκλίνει 
από τους βασικούς όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση της 
προσφοράς.  

  Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής λόγω έκτακτων συνθηκών δεν θα αποζημιωθεί το  
  ταξιδιωτικό γραφείο ούτε θα επιστραφεί τυχόν καταβληθείσα προκαταβολή.  

 
Η Διευθύντρια  
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