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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«Τουριστικές διαδρομές στην Αρχαία Δωδώνη (Υποέργο ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου) »
ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.000,00 € με Φ.Π.Α.
Κ.Α 15-7425.007
CPV: 60130000-8 «Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών»

TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στον Δήμο μας κρίνεται απαραίτητη η δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας: « Καθιέρωση τουριστικών
διαδρομών Ιωαννίνων - Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης»
Η πολιτιστική κληρονομιά και ο τουρισμός αποτελούν για τον Δήμο Δωδώνης κορυφαία
αναπτυξιακή προοπτική και είναι οι παράγοντες εκείνοι που, αν αξιοποιηθούν με συστηματικό και
μεθοδικό, τρόπο θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικονομική πρόοδο της περιοχής.
Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 9 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων οι δημοτικές αρχές
διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της
εγγύτητας με στόχο την προστασία, ανάπτυξη των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής
κοινωνίας.
Η αρμοδιότητα του Δήμου αφορά και τον τομέα της ανάπτυξης στον οποίο περιλαμβάνεται η
εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους.
Ο Δήμος Δωδώνης για τον σκοπό αυτό συμμετέχει σε διάφορες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και
προγράμματα με στόχο την προβολή των πολιτιστικών πόρων και την τουριστική ανάπτυξη.
Η δημιουργία συνεργειών δήμου, Περιφέρειας και Υπουργείου Πολιτισμού αποτελεί έναν από
τους βασικούς άξονες ανάπτυξης της προώθησης αυτού του σχεδίου.
Μία πολύ σημαντική δράση είναι η σύνδεση των επισκεπτών της πόλης των Ιωαννίνων με τον
Αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης. Το Υπουργείο Πολιτισμού εφαρμόζει ενιαίο εισιτήριο στο Αρχαιολογικό
Μουσείο, το Βυζαντινό Μουσείο και στον Αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης.
Προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα κρίθηκε σκόπιμο να σχεδιαστεί και να
υλοποιηθεί η τουριστική διαδρομή Ιωαννίνων - Αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης.
Η περιφέρεια Ηπείρου με το αρ. 96233/3196/18 έγγραφο – απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου
επιχορηγεί τον Δήμο μας με το ποσό των 12.000,00 € για την δράση «Τουριστικές διαδρομές στην Αρχαία
Δωδώνη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αφορά σε δύο δρομολόγια (πρωινό και μεσημεριανό), κάθε Σάββατο και Κυριακή και μέχρι της
εξαντλήσεως του προϋπολογισμού των 12.000,00 € , τα οποία θα ξεκινούν από το κέντρο των Ιωαννίνων,
θα ακολουθούν την παραλίμνιο διαδρομή και θα καταλήγουν στον χώρο της Δωδώνης.
Τα δρομολόγια θα γίνονται από κατάλληλο σύγχρονο και αδειοδοτημένο λεωφορείο τουριστικού
τύπου, και το πρόγραμμα αυτών (ώρες, σημεία επιβίβασης κλπ) θα προσδιοριστούν με την σύμβαση και
θα είναι δυνατό να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες των τουριστών και τις ώρες λειτουργίας
του αρχαίου θεάτρου.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα δρομολόγια με τουριστικό λεωφορείο το οποίο θα φέρει ισχύον
δελτίο ΚΤΕΟ, θα έχει θέρμανση, κλιματισμό και θα πληροί όλες τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.
Ο Ανάδοχος οφείλει να κατέχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο του λεωφορείου για αστική ευθύνη
έναντι τρίτων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η αμοιβή του αναδόχου για την ολοκλήρωση της ανωτέρω υπηρεσίας υπολογίζεται να ανέλθει μέχρι το
ποσό των 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. € ήτοι:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μον. Μετρ. Τιμή

1

Δρομολόγια Ιωάννινα – Δωδώνη και
επιστροφή Ιωάννινα

Τεμάχια

72,76

Ποσότητα
133

ΣΥΝΟΛΟ
9.677,08

ΑΞΙΑ

9.677,08

Φ.Π.Α. 24%

2.322,50

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

11.999,58

Αγ. Κυριακή 26 / 9 /2018

Ο Αρμόδιος υπάλληλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μον. Μετρ. Τιμή

1

Δρομολόγια Ιωάννινα – Δωδώνη και
επιστροφή Ιωάννινα

Τεμάχια
ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Ποσότητα
133

ΣΥΝΟΛΟ

