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ΘΕΜΑ:    «Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα θαηάζεζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα ηελ 

ηξηήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ηεο Σ ηάμεο ηνπ 4
νπ

 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αξηδαίαο ζηελ Αζήλα» 
 
                                                                        

Σν 4
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Αξηδαίαο- Ξεληηίδεην δεηά θαηάζεζε ζπγθεθξηκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο πξνζθνξάο 

πνπ λα αθνξά ζηε κεηαθίλεζε , ηε δηακνλή κε πξσηλό θαη ην  πξόγξακκα επηζθέςεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίε-

ζε ηξηήκεξεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο ζηελ Αζήλα ζύκθσλα κε ηελ  36590/Γ2/30-3-2010 εγθύθιην ηνπ ΤΠΑΗΘ. 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ε αλάδεημε ηεο πην αμηόινγεο ,νηθνλνκηθά θαη πνηνηηθά πξνζθνξάο ηνπ ηαμη-

δησηηθνύ γξαθείνπ κε ζθνπό  ηελ αζθάιεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ καο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζπλνδώλ ηνπο. Οη πξνζθνξέο λα ζηαινύλ έσο ηελ Σξίηε , 3 Μαξηίνπ 2015 (3/3/2015) θαη ώξα 1100 π.κ. Ζ επη-

ηξνπή επηινγήο ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ ζα ζπλεδξηάζεη  ηελ ίδηα κέξα ζηηο 12.30 κ. 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

 Σόπνο: Αζήλα 

 Υξόλνο: 24-26/4/2015 

 Γηάξθεηα : Σξεηο (3) εκέξεο-Γύν ( 2 ) δηαλπθηεξεύζεηο. 

 πκκεηέρνληεο:  18 καζεηέο/ηξηεο , 16 γνλείο θαη 2 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί. 

 Μέζν : Λεσθνξείν ζε όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο. 

 Ξελνδνρεία 3,4 ή 5 αζηέξσλ, κόλν  κε πξσηλό , ζην Κέληξν ηεο Αζήλαο( όρη ζηελ Οκόλνηα, Πιαηεία 

Καξαΐζθάθε  θαη Γιπθάδα). 

 Γσκάηηα: 14 δίθιηλα, 2 ηξίθιηλα θαη 2 κνλόθιηλα 

  

Πξόγξακκα 
 
Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015  
 
07.15: Αλαρώξεζε από ην 4

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Αξηδαίαο 

15.00΄- 15.30΄: Άθημε – Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν 
18.30΄: Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν 
19.00΄: ALOU FUN PARK (Πάξθν ςπραγσγίαο) 
23.00΄: Αλαρώξεζε-Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν 
 
 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ 

& ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 
ΠΔΡ.Γ/Ζ Π.& Γ. ΔΚΠ/Ζ Κ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

Γ/ΝΖ Π/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΠΔΛΛΑ 
4

ν
 8/ζ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΡΗΓΑΗΑ- ΞΔΝΗΣΗΓΔΗΟ 

__ __ 
 

 

Απιδαία,17-2-2015 

 

      Απ.Ππωη  :  41 

 

                   ΠΡΟ 

               TA   ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ. 
             

Σαρ. Γ/λζε : Γπηηθή Πεξηθεξεηαθή νδόο 
Σαρ. Κώδ. : 58400  Αξηδαία 
Πιεξνθνξίεο : Κσηόπνπινο σθξάηεο 
Σειέθσλν 
ΦΑΞ 

: 2384024441 2384028050 

email  mail@4dim-aridaias.pel.sch.gr 
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Σάββατο, 25 Απριλίου 2015  
 
09.00΄: Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν κε πξννξηζκό ην Εάππεην θαη ην Μλεκείν ηνπ Άγλσζηνπ ηξαηηώηε 
10.00΄ - 11.00΄: Δπίζθεςε ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
11.30΄- 12.30΄: Δπίζθεςε ζηελ Παιηά Βνπιή 
13.00΄- 14.00΄: Δπίζθεςε ζην Ννκηζκαηηθό Μνπζείν 
14.00΄- 15.00΄: Γεύκα ζηελ «Πιάθα» 
Δπηζηξνθή ζην Ξελνδνρείν γηα μεθνύξαζε 
17.30΄: Αλαρώξεζε από ην Ξελνδνρείν κε πξννξηζκό ην Εάππεην. 
18.00΄- 19.00΄: Γύξνο ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο Αζήλαο κε ην «ηξελάθη». 
19.00΄: Άθημε ζηελ Πιάθα – Γείπλν. 
23.00΄: Αλαρώξεζε – Δπηζηξνθή ζην Ξελνδνρείν. 
 
Κυριακή, 26 Απριλίου 2015 
 
08.30΄: Αλαρώξεζε από ην Ξελνδνρείν κε πξννξηζκό ηνλ Βξάρν ηεο Αθξόπνιεο. 
09.00΄- 10.00΄: Ξελάγεζε ζηελ Αθξόπνιε. 
10.45΄: 12.00΄: Δπίζθεςε-μελάγεζε ζην Νέν Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο. 
         ΄ Αλαρώξεζε από ην Μνπζείν κε πξννξηζκό ηελ Αξηδαία. 
20.00΄: Δπηζηξνθή ζηελ Αξηδαία 

 

 

Επιππόζθεηερ απαιηήζειρ ηος ζσολείος 

 

1. Να ππάξρεη ππνρξεσηηθή αζθάιηζε-θάιπςε αζηηθήο  επαγγεικαηηθήο επζύλεο από ιάζε  θαη παξαιείςεηο 

ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο  θαζώο θαη αζθαιηζηηθή θάιπςε ζε πεξί-

πησζε αζζέλεηαο θαη αηπρήκαηνο  ησλ καζεηώλ. 

2. Οη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ λα γίλνληαη κε ιεσθνξείν άλεην , πνπ λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλά πάζα ζηηγκή ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο θαη λα πιεξνί ηηο πξνδηα-

γξαθέο αζθαινύο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ , βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

3. Να αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ην όλνκα ηνπ  μελνδνρείνπ γηα ην νπνίν δεηήζεθε πξνζθνξά κε ηελ αληί-

ζηνηρε ηηκή ηνπ αλά καζεηή κε  ηελ  παξνρή πξσηλνύ . 

4. ηελ πξνζθνξά αλά καζεηή λα ππνινγηζηεί  θαη ε ηηκή γηα  ηα δσκάηηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ –ζπλνδώλ. 

5. Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη  α) ηελ  ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή γηα θάζε θαηάιπκα  αιιά θαη ηελ ηηκή 

αλά καζεηή θαη ζπλνδό θαη β) ην θόζηνο κεηαθίλεζεο, κεηαθνξάο   ζύμθωνα  με ηον απιθμό ηων ζςμμε-

ηεσόνηων μαθηηών ηος ζσολείος. 

6.  ηελ ηειηθή πξνζθνξά λα κελ πεξηιακβάλεηαη   μελαγόο  γηα ηε μελάγεζε ζηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο. 

7. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζεί  θαη ππεύζπλε δήισζε  όηη ην ηνπξηζηηθό γξαθείν θέξεη ην εηδηθό ζήκα 

θαη  ε άδεηα ιεηηνπξγίαο  λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 
8. Σα δσκάηηα όια ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πιήξε εμνπιηζκό, ρσξίο πξνζζήθε κεηαιιηθώλ θιηλώλ ή ξάληδσλ 

αιιά κε θιηκαηηζκό/ζέξκαλζε,  ηνπαιέηα θαη ληνπδ.  
9. Σα δσκάηηα γηα ηνπο ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο 

10. Σα δσκάηηα ζην μελνδνρείν λα είλαη ζηνλ ίδην όξνθν θαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 
11.  Να ππάξρεη θαη δεύηεξνο νδεγόο ιεσθνξείνπ. 

 

ύνηαξη και ςποβολή πποζθοπών : 

 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην ελδηαθεξόκελν ζρνιείν, ζε θιεηζηό θάθειν. έσο ηελ Σξίηε  3/3/2015 

θαη ώξα 11.00 π.κ 

 Με θάζε πξνζθνξά από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν θαηαηίζεηαη απαξαηηήησο θαη ππεύζπλε δήισζε όηη δη-

αζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.  

 ηελ πξνζθνξά ππνρξεσηηθά ζα θαηαγξάθνληαη επίζεο ε Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγα-

λσηή, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ε  ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνθνξάο  θαη ε επηβάξπλζε 

αλά καζεηή. 

     3. Αξιολόγηζη πποζθοπών :Ζ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα θάζε πνπ πεξηιακ-
βάλεη ηα παξαθάησ επηκέξνπο ζηάδηα: 

1. Παξαιαβή ησλ θαθέισλ θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ. 

2. Έιεγρνο. 

3. Αμηνιόγεζε νηθνλνκηθήο θαη πνηνηηθήο πξνζθνξάο. 
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4. Δπηινγή αλαδόρνπ. 

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μύζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθν-
ξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηόξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε ή κνλνγξακκέλε από ηνλ 
πξνζθέξνληα. Ζ πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη, εάλ ζε απηήλ ππάξρνπλ δηνξζώζεηο πνπ ηελ θαζηζηνύλ αζαθή, 
θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. Όζνη ελδηαθέξνληαη λα ιάβνπλ κέξνο κπνξνύλ λα 
ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο: 

α) πξνζσπηθά ή  β)κε εθπξόζσπν ζην ελδηαθεξόκελν ζρνιείν. 

Οη εθπξόζεζκεο πξνζθνξέο δελ ιακβάλνληαη ππόςε θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ 

 

4.Επιλογή αναδόσος 

 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή θαη πνηνηηθή ά-

πνςε πξνζθνξάο, ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή, κε Πξάμε ηνπ Γηεπζπληή  ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία απνηειείηαη από 

ηνλ ίδην, σο Πξόεδξν, έλα (1 ) ζπλνδό- εθπαηδεπηηθό, πνπ νξίδεηαη από ην   ύιινγν ησλ Γηδαζθόλησλ θαη από   

έλαλ (1) εθπξόζσπν ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ .                                               

Ζ Δπηηξνπή έρεη ηελ αξκνδηόηεηα θαη επζύλε επηινγήο ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη 
ηελ εθδξνκή . Ζ επηινγή ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ θαηαγξάθεηαη ζην πξαθηηθό πνπ ζπληάζζεηαη θαη ζην νπνίν 
αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα θξηηήξηα επηινγήο. Σν ελ ιόγσ πξαθηηθό, εθόζνλ δεηεζεί, θνηλνπνηείηαη από ην Γη-
επζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζε θάζε ζπκκεηέρνληα ή/θαη έρνληα λόκηκν δηθαίσκα λα ελεκεξσζεί , ν νπνίνο κπνξεί λα 
ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ηεο επηινγήο εληόο κηαο  (1) εκέξαο  από ηε ζύληαμε ηνπ πξαθηηθνύ  επηινγήο. Μεηά 
ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ηελ εμέηαζε ησλ ελδερόκελσλ ελζηάζεσλ, γίλεηαη ε ηειηθή επηινγή ηνπ 
ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ θαη ην ζρνιείν ζπληάζζεη ζύκβαζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνύ (ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό), ζύκ-
θσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, πνπ ππνγξάθεηαη από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε. ηε ζύκβαζε πεξηιακβάλνληαη 
απαξαηηήησο ηα εμήο: 

i. Σν εγθεθξηκέλν από ην ύιινγν Γηδαζθόλησλ  αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο. 

ii. Σν όλνκα ηνπ μελνδνρείνπ, ε θαηεγνξία ηνπ, ν αξηζκόο δσκαηίσλ θαη θιηλώλ θαη νη παξερόκελεο από απ-
ηό    ππεξεζίεο. 

iii. Ζ Αζθάιεηα αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο. 

iv. Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο.  

v.  Σν θόζηνο αλά καζεηή (πνπ ζα πξνθύπηεη κε δηαίξεζε ηνπ θόζηνπο εθδξνκήο δηα ηνπ  αξηζκνύ ησλ κα-
ζεηώλ).  

vi. Σνπο Γεληθνύο Όξνπο ζπκκεηνρήο ζηελ εθδξνκή. 
Ζ ηειηθή επηινγή ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ, ε ζύληαμε ηεο ζύκβαζεο νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνύ(ηδησηηθό 

ζπκθσλεηηθό) θαη ε ππνγξαθή ηεο από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, απνηειεί ηνλ νπζηαζηηθό παξάγνληα ηεο ζύ-
ληαμεο πξάμεο ηεο επηηξνπήο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ επηιέρζεθε ην παξαπάλσ ηαμηδησηηθό πξαθηνξείν.  

Ζ πξάμε απηή καδί κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζα εμαζθαιίζνπλ ηε λνκηκόηεηα ησλ ελεξγεηώλ, αιιά 
θαη ηελ απξόζθνπηε έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ηξηήκεξεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο ζηελ Αζήλα.  

 

 

                                                                               
 Ο 

                                                                           Γηεπζπληήο  ηνπ ρνιείνπ 
 
 
 
 Κσηόπνπινο  σθξάηεο 
                                                                                                         


