Εςκαππία 17 Ιανοςαπίος 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
.--------ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ
Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Δ/ΝΗ Π.Ε. ΔΤΣΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ
1ο 12/Θ ΔΗΜ. ΥΟΛΕΙΟ ΕΤΚΑΡΠΙΑ
Πιεξ: Φηιηππίδεο Αιέμαλδξνο
Ν.Πιαζηήξα 2 – 56429
Τει.: 2310680250
Fax : 2310688414
email : mail@dim-efkarp.thess.sch.gr

Απ.Ππωη. 8

ΠΡΟ : Γπαθεία Γεν.Σοςπιζμού (HATTA)
ΚΟΙΝ: Δ/νζη Ππωη.Εκπ/ζηρ
Δςη.Θεζ/νίκηρ

ΘΕΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ ηαξιδιωηικών γπαθείων για
ππαγµαηοποίηζη ζσολικήρ εκδποµήρ–µεηακίνηζηρ»

Τν 1o Γεκνηηθό Σρνιείν Δπθαξπίαο δεηάεη θαηάζεζε πξνζθνξώλ γηα πξαγµαηνπνίεζε ηξηήµεξεο
εθπ/θήο επίζθεςεο ζηελ Αζήλα. Αληηθείµελό ηεο ε αλάδεημε ηεο πην αμηόινγεο νηθνλνµηθά θαη πνηνηηθά
πξνζθνξάο ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ.
Παξαθαινύµε όζα ηαμηδησηηθά γξαθεία επηζπµνύλ λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ ,λα ππνβάιινπλ ηηο
πξνζθνξέο ηνπο(πξνζσπηθά ή µε εθπξόζσπν) ζε θιεηζηό θάθειν ζην γξαθείν ηνπ ∆ηεπζπληή ηνπ
νπ

1 ∆εµνηηθνύ Σρνιείνπ Δπθαξπίαο ην αξγόηεξν έωρ ηην Πέμπηη 23 Ιανοςαπίος 2020 και ώπα 13:00.
Ζ εθδξνµή ζα πξαγµαηνπνηεζεί από 4/04/2020 έωρ 6/4/2020 (2 δηαλπθηεξεύζεηο) θαη ζα ζπµµεηέρνπλ
πεπίπος 120 µαθηηέρ/ηπιερ και γονείρ
νπνίνη ζα ζπλνδεύνληαη από

ηηρ Σ΄ηάξηρ (60 μαθηηέρ) ηνπ ζρνιείνπ ζπλνιηθά νη

ηέζζεπειρ(4) εκπαιδεςηικούρ θαη ζα αθνινπζήζνπλ ελδεηθηηθά ην

παξαθάησ πξόγξαµµα:
η

1 µέπα,άββαηο 4/4/2020:


Αλαρώξεζε ην πξσί ζηηο 06:00 από ην ζρνιείν , άθημε ζηελ Αζήλα θαη άκεζε κεηάβαζε ζηα
Σπάηα θαη ζην Αηηηθό Εσνινγηθό πάξθν.



Δπηζηξνθή ζηελ Αζήλα , ηαθηνπνίεζε

ζην μελνδνρείν γεύκα θαη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα

μεθνύξαζε.
η

2 µέπα,Κςπιακή 5/4/2018:


Πξσηλό θαη ζηηο 08:30 κεηάβαζε ζηελ πιαηεία Σπληάγκαηνο.



Πεξηήγεζε ζε αμηνζέαηα ηεο Αζήλαο κε δηώξνθν αλνηθηνύ ηύπνπ ιεσθνξείν



Δπηζηξνθή ζηελ πιαηεία Σπληάγκαηνο γηα ηελ παξαθνινύζεζε της παρέλασης

Εσζώνων και την αλλαγή υροσράς ζηνλ Άγλσζην Σηξαηηώηε.


Μεηάβαζε ζην Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνύ.



Αθνινπζεί ζηηο 15.00 επίζθεςε-μελάγεζε ζηελ Βνπιή Τσλ Διιήλσλ.



Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν γηα γεύκα θαη ρξόλνο γηα μεθνύξαζε.

των



Τν απόγεπκα ειεύζεξνο ρξόλνο ζην Μνλαζηεξάθη.



Τέινο ην βξάδπ πξναηξεηηθή δηαζθέδαζε ζε ηαβέξλα κε δσληαλή κνπζηθή.

3η µέπα,Δεςηέπα 6/04/2018:


Πξσηλό θαη ζηηο 08:30 αλαρώξεζε γηα ην λέν κνπζείν ηεο Αθξόπνιεο θαη ζηελ ζπλέρεηα
ζηνλ Ηεξό βξάρν κε ηνλ Παξζελώλα γηα μελάγεζε .



Μεηάβαζε ζην Δζληθό Ηζηνξηθό κνπζείν ( παιαηά Βνπιή).



Τν κεζεκέξη αλαρώξεζε θαη επηζηξνθή κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο ,άθημε ζηελ Δπθαξπία ην βξάδπ

Επιππόζθεηεραπαιηήζειρ
1. Υπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπαγγειµαηηθήο Δπζύλεο.
2. Οη µεηαθηλήζεηο ησλ µαζεηώλ λα γίλνληαη µε ιεσθνξείν πνπ πιεξνί

ηηο πξνδηαγξαθέο

αζθαινύο µεηαθίλεζεο ησλ µαζεηώλ, βάζεη ηεο θείµελεο λνµνζεζίαο.
3. Τα ιεσθνξεία λα είλαη ζηε δηάζεζή µαο αλά πάζα ζηηγµή.
4. Ξελνδνρείν 4* ζηελ πεξηνρή ηεο Αθξόπνιεο ,Σπληάγκαηνο, Ακπεινθήπσλ, Νένπ Κόζκνπ ή
Καιιηζέαο κε εκηδηαηξνθή ζε κπνπθέ κε επηινγή ηεο ώξαο ηνπ γεύκαηνο.
5. Τα δσµάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλνδνύο ηνπο ζα είλαη δίθιηλα ή ηξίθιηλα, εθόζνλ ην
επηζπµνύλ, θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κνλόθιηλα.
6. Σηελ ηειηθή ηηµή λα ζπκπεξηιακβάλνληαη

θάζε είδνπο επηβαξύλζεηο, ν Φ.Π.Α.,θαζώο θαη ε

επηβάξπλζε αλά µαζεηή.
7. Με θάζε πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν απαξαηηήησο ππεύζπλε δήισζε όηη
ππάξρεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη εηδηθό ζήµα, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.
8. ∆ελ ζπµπεξηιαµβάλνληαη

ζηελ ηηµή

ζπµµεηνρήο νη επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο

κνπζεία
θαη ινηπά αμηνζέαηα.
9. Όια ηα μελνδνρεία ηεο πξνζθνξάο λα ζπλνδεύνληαη από απνδεηθηηθά δηαζεζηκόηεηαο.
10. 10 Σε πεξίπησζε πνπ ην ζρνιείν επηζπκεί ηελ πξόβιεςε ηεο επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ ζε
καζεηή ζε πεξίπησζε πνπ γηα απνδεδεηγκέλνπο ιόγνπο αλσηέξαο βίαο ή αηθλίδηαο αζζέλεηαο
καηαησζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ, ηόηε ζα πξέπεη λα δεηεζεί ξεηά θαη λα πξνβιεθζεί θαη ε
ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε, ζηελ πξόζζεηε πξναηξεηηθή αζθάιεηα.

Αξιολόγηζηπποζθοπών
Ζ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ πεξηιαµβάλεη ηα εμήο ζηάδηα:
1. Παξαιαβή ησλ θαθέισλ θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
2. Έιεγρνο
3. Αμηνιόγεζε πξνζθνξάο
4. Δπηινγή αλαδόρνπ

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ ζβεζίµαηα,πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ
πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηόξζσζε, απηή

πξέπεη λα

είλαη

θαζαξνγξαµµέλε θαη

µνλνγξαµµέλε από ηνλ πξνζθέξνληα. Όζνη ελδηαθέξνληαη λα ιάβνπλ µέξνο µπνξνύλ λα ππνβάιινπλ
ηηο πξνζθνξέο ηνπο πξνζσπηθά ή µε εθπξόζσπν ζην ελδηαθεξόµελν ζρνιείν .Οη εθπξόζεζµεο
πξνζθνξέο δε ιακβάλνληαη ππόςε
Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ θαη ζα αμηνινγεζνύλ όπσο πξνβιέπνπλ νη θείµελεο

δηαηάμεηο ηην

Πέμπηη 23 Ιανοςαπίος 2020 και ώπα 13.30.Ζ πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη, εάλ ζ’ απηήλ ππάξρνπλ
αζάθεηεο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ.
Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη ηειηθή επηινγή ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ θαη ην
ζρνιείν ζπληάζζεη ζύµβαζε νξγαλσµέλνπ ηαμηδηνύ (Ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό),πνπ ππνγξάθεηαη από ηα
ζπκβαιιόκελα µέξε.
Γηα πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε νη ελδηαθεξόµελνη µπνξνύλ λα
επηθνηλσλνύλ µε ηνλ ∆ηεπζπληή ηνπ Σρνιείνπ.

Ο
∆ιεςθςντήρ τος Σσολείος
Φιλιππίδηρ Αλέξανδπορ

