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Πρόζθιεζε εθδήιφζες ελδηαθέροληος γηα εθπαηδεσηηθή επίζθευε ζηε
Βοσιή 1οσ Γσκλαζίοσ Κοδάλες
Τν 1ν Γπκλάζην Κνδάλεο δηνξγαλώλεη εθδξνκή ηεο Γ΄ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ Αζήλα ηελ
Σρίηε 3/3/2020, Σεηάρηε 4/3/2020 θαη Πέκπηε 5/3/2020 , ζην πιαίζην ησλ επηζθέςεσλ
ζρνιείσλ ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Τν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο πξνβιέπεη κεηαθίλεζε
από Κνδάλε-Αζήλα-Κνδάλε θαη θαζεκεξηλά δξνκνιόγηα εληόο Αζελώλ γηα Αθξόπνιε ,
Μνπζεία, ζέαηξα, Βνπιή, πεξηεγήζεηο (π.ρ. ίδξπκα Σηαύξνπ Νηάξρνπ).
Αλατώρεζε: 3/3/2020 ζηης 8 π.κ. από ην Λανγξαθηθό Μνπζείν ηεο Κνδάλεο. Τα
ιεσθνξεία ζα είλαη ζην Μνπζείν από ηηο 7.30 ην πξσί γηα λα θνξηώζνπλ θαη λα γίλεη ν
έιεγρνο ηεο ηξνραίαο. Δπηζηροθή ζηης 5/3/2020 έφς ηης 9 ηο βράδσ ζην Λανγξαθηθό
Μνπζείν.
Καινύληαη, βάζεη ηεο απόθαζεο 33120 /ΓΓ4/6-3-2017, νη ελδηαθεξόκελνη (ηαμηδησηηθάηνπξηζηηθά γξαθεία), νη νπνίνη επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα
ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα ηελ κεηαθίλεζε 62 καζεηώλ +- 4 θαη 4 ζσλοδώλθαζεγεηώλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηελ Σεηάρηε 22ε Ηαλοσαρίοσ 2020 θαη ώρα 10.30
π.κ. ζην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Κνδάλεο.
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο:
Ζ κεηαθίλεζε ζα γίλεη νδηθώο κε ιεσθνξεία ότη δηώροθα, πνιπηειή, θιηκαηηδόκελα,
πιεξώληαο όιεο ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία,
(δειηία θαηαιιειόηεηαο, ΚΤΔΟ, δώλεο αζθάιεηαο θιπ.), λα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή
δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο, ρσξίο πεξηνξηζκνύο
ρηιηνκέηξσλ ή σξαξίνπ (πέξαλ ησλ όζσλ πξνβιέπεη ε πξνθήξπμε) θαη λα νδεγνύληαη από

έκπεηξνπο νδεγνύο.
Υπνρξεσηηθή αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη
αζθάιηζε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο καζεηώλ θαη ζπλνδώλ ,ηα νπνία ζα
πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηελ πξνζθνξά.
Καηεγνξία θαηαιύκαηνο 4 αζηέξσλ ή 5 αζηέξσλ θαη ηα δσκάηηα ησλ καζεηώλ δίθιηλα,
ηξίθιηλα ή ηεηξάθιηλα, όρη ξάληδα, ελώ ησλ θαζεγεηώλ κνλόθιηλα γηα όινπο. Όινη νη
θνηλόρξεζηνη ρώξνη λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ην μελνδνρείν λα πιεξνί όιεο
ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εύξπζκε δηακνλή (π.ρ. ζέξκαλζε-δεζηό λεξό-θαζαξηόηεηα θιπ).
Όινη νη καζεηέο λα κέλνπλ ζε ρακειό όξνθν θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ίδην , όπσο θαη νη
θαζεγεηέο. Τν μελνδνρείν επίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πξνζσπηθό αζθαιείαο (Security).
H πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επίζεο εκηδηαηξνθή θαη ζπγθεθξηκέλα δύν
πξσηλά κπνπθέ (Τεηάξηε θαη Πέκπηε 4/3/2020 θαη 5/3/2020) θαη δύν γεύκαηα (Τξίηε θαη
Τεηάξηε 3/3/2020 θαη 4/3/2020) επίζεο ζε κπνπθέ.
Σηελ ηηκή λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε μελάγεζε από μελαγό(νύο) ζηνλ βξάρν ηεο
Αθξόπνιεο θαη ζην Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο.
Ζ κεηαθίλεζε θαη δηακνλή ησλ μελαγώλ-θαζεγεηώλ ζα είλαη δσξεάλ.
Να αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ ΦΠΑ), θαζώο θαη ν θόξνο δηακνλήο
θάζε δσκαηίνπ ηνπ μελνδνρείνπ.
Τν ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη ππεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηεη εηδηθό
ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.
Ο Γηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο.
Τν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ γξαπηή δηεπθξίληζε, όπσο
θαη ην δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ,ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ
αξηζκνύ καζεηώλ, ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Τνπξηζηηθνύ
Γξαθείνπ.
Αμηνινγηθέο παξάκεηξνη πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ αλάζεζε ηεο επίζθεςεο ζηελ Αζήλα ζην
Τνπξηζηηθό Γξαθείν είλαη:
Γεληθή Τηκή αλά καζεηή
Πνηόηεηα ηνπ Ξελνδνρείνπ (πόζσλ αζηέξσλ είλαη)
Πξσηλό θαη γεύκα ζε κπνπθέ
Οινήκεξε δηάζεζε ησλ ιεσθνξείσλ
Υπνρξέσζε ηνπ ηαμηδησηηθνύ Γξαθείνπ λα αθνινπζήζεη ην πξόγξακκα πνπ ζα ζπληάμεη
ην ζρνιείν όπσο θαη ε γεληθόηεξε αγαζηή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία.
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