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        ΘΕΜΑ :  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για          

                         πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής –μετακίνησης» 

 

  Το 14o  Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση 

τριήμερης εκπ/κής επίσκεψης στην Αθήνα σύμφωνα με την  Υ.Α 129287/Γ2/10-11-2011. 

Αντικείμενό της η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού 

γραφείου. 

Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον , να 

υποβάλλουν τις προσφορές τους (προσωπικά ή με εκπρόσωπο) σε κλειστό φάκελο  στο γραφείο  

του Διευθυντή του 14ου Δημοτικού Σχολείου Ευόοσμου το αργότερο έως την Πέμπτη  31 

Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:00 .   

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από τις 07 / 06 / 2019 έως  τις 09 / 06 / 2019 (δύο  

διανυκτερεύσεις 07/06 και 08/06) και θα συμμετέχουν περίπου 70 μαθητές/τριες και γονείς 

της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης  οι οποίοι θα συνοδεύονται από 3 εκπαιδευτικούς. 

 Το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί είναι: 

1η μέρα, Παρασκευή  07 Ιουνίου 2019 :  Αναχώρηση στις 07:00 π.μ. από το Σχολείο, άφιξη – 

επίσκεψη νωρίς το απόγευμα στο Αττικό Πάρκο στα Σπάτα ,  αναχώρηση για το ξενοδοχείο – 

τακτοποίηση στα δωμάτια. Βράδυ ελεύθερο.  

 2η  μέρα, Σάββατο 08 Ιουνίου 2019   : επίσκεψη στην Ακρόπολη και στο Νέο Μουσείο της 

Ακρόπολης. Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων στις 15:00. Μετά  περιήγηση στα πέριξ της 



Πλατείας Συντάγματος αξιοθέατα (Εθν. Κήπος, Παναθηναϊκό Στάδιο, Ηρώδου Αττικού κλπ.).  

Επιστροφή στο Ξενοδοχείο. Στις 21:00  περίπου νυχτερινή έξοδος σε   Πλάκα- Μοναστηράκι.. 

Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων στις 16:00 .  Επιστροφή στο Ξενοδοχείο. Στις 21:00  περίπου 

νυχτερινή έξοδος σε   Πλάκα- Μοναστηράκι. 

3η μέρα Κυριακή 09 Ιουνίου 2019  :. Αναχώρηση  στις 10.00 για τον όρμο του Φαλήρου , 

επίσκεψη στο Θωρηκτό Αβέρωφ.  Περί τις 14:00 αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. 

 

Επιπρόσθετες απαιτήσεις  
 
  1 .  Να υπάρχουν 2 ξεναγοί  στο Βράχο και στο Μουσείο της Ακρόπολης που θα ξεναγήσουν  

        μαθητές και γονείς. 

 2.   Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης.  

 3.   Οι μετακινήσεις των μαθητών να γίνονται με λεωφορείο που πληροί τις προδιαγραφές  

       ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

 4.   Τα λεωφορεία να είναι στη διάθεσή μας ανά πάσα στιγμή. 

 5.   Να αναφέρεται οπωσδήποτε στην προσφορά σας το όνομα του Ξενοδοχείου, κατηγορίας      

       3* και άνω. 

 6.   Τα δωμάτια για τους μαθητές και τους συνοδούς τους θα είναι δίκλινα ή τρίκλινα, εφόσον  

       το επιθυμούν,  και για τους  εκπαιδευτικούς μονόκλινα. 

  7.   Εφόσον υπάρχουν προσφορές με ημιδιατροφή θα αξιολογηθούν και αυτές. 

  8.   Στην τελική τιμή να συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους επιβαρύνσεις, ο Φ.Π.Α., καθώς και  

        η επιβάρυνση ανά μαθητή. 

  9.   Με την προσφορά σας θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι έχετε άδεια  λειτουργίας και ειδικό   

        σήμα, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

  10.  Δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή συμμετοχής οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους     

         μουσεία και λοιπά αξιοθέατα.                                                                                                                                                                       
  
        Αξιολόγηση προσφορών 
 
 Η αξιολόγηση των προσφορών περιλαμβάνει τα εξής στάδια:  

1.  Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών  

2.  Έλεγχος  

3.  Αξιολόγηση προσφοράς  

4.  Επιλογή αναδόχου  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να 

υποβάλλουν τις προσφορές τους προσωπικά ή με εκπρόσωπο στο ενδιαφερόμενο σχολείο. Οι 

εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη.  



              Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν όπως προβλέπουν οι κείμενες 

διατάξεις την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:00. Η προσφορά θα απορρίπτεται, εάν 

σ’ αυτήν υπάρχουν ασάφειες, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

             Μετά την αξιολόγηση των προσφορών γίνεται τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου  

και το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού ( Ιδιωτικό συμφωνητικό), που 

υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.           

                Για πρόσθετες πληροφορίες και οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να επικοινωνούν  με το Διευθυντή του Σχολείου. 

 
 
 

                                                                                                Ο Διευθυντής του Σχολείου 
 
                                              
                                                                                                   Στέργιος Κούτριος 
                                                                                                    
 

 

 

 

 

 
 


