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Σν Γπκλάζην  Κξόθνπ  θαη ην Γπκλαζηαθό  Παξάξηεκα Άλσ  Κώκεο   δηνξγαλώλεη εθπαηδεπηηθή εθδξνκή 

ζηελ Αζήλα θαη θαιεί, κε βάζεη ηελ 129287/Γ2/10-11-2011 Τ.Α. (Β΄2769), ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (ηαμηδησηηθά θαη 

ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη ΚΣΔΛ) πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ 

καζεηώλ, λα ππνβάιινπλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θιεηζηό θάθειν κε επηζπλαπηόκελα ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηόηππε κνξθή) ηελ πξνζθνξά ηνπο κέρξη ηε Γεπηέξα  25  Ιαλνπαξίνπ  2016 θαη ώξα 

11.00΄ π..κ. ζην γξαθείν ηεο Γ/λζεο ηνπ ζρνιείνπ. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ ζην γξαθείν ηεο Γ/λζεο ηνπ 

ζρνιείνπ ζηηο 11.30΄ π.κ. ηεο ίδηαο εκέξαο παξνπζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη λα πιεξνύλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη 

απαηηήζεηο: 

ηνηρεία: 

1. Πξννξηζκόο: Αζήλα 

2. Ηκεξνκελία : αλαρώξεζε 26 Μαξηίνπ, επηζηξνθή 28  Μαξηίνπ 2016 

3.  Μεηαθνξηθό κέζν: ΛΔΩΦΟΡΔΙΟ 

4. Αξηζκόο καζεηώλ : πεξίπνπ 44 

5. Αξηζκόο ζπλνδώλ θαζεγεηώλ :3 

6. Γηαλπθηέξεπζε  2  εκεξώλ  ζηελ  Αζήλα  ζε μελνδνρείν 4 ή 5 αζηέξσλ  ζε  θαηάιιειε  πεξηνρή   ηεο 

Αζήλαο  γηα  ηνπο  καζεηέο   

7. Γσξεάλ  κεηαθίλεζε  θαη  δηαλπθηέξεπζε  γηα ηνπο  ζπλνδνύο  εθπαηδεπηηθνύο  , ρσξίο  επηβάξπλζε  ησλ  

καζεηώλ 

 

Σν  πξόγξακκα  πεξηιακβάλεη   

                        ΠΡΟ: 

ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ  ΓΡΑΦΔΙΑ 
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1. Δπίζθεςε ζηηο  Θεξκνπύιεο 

2. Δπίζθεςε ζηε  Βνπιή  ησλ  Διιήλσλ 

3. Δπίζθεςε  ζην  Νέν  Μνπζείν  ηεο Αθξόπνιεο  

4. Δπίζθεςε  ζηνλ  βξάρν  ηεο  Αθξόπνιεο  

5. Παξαθνινύζεζε  ζεαηξηθήο  παξάζηαζεο 

6. Φαγεηό  ζε  ηαβέξλα  ησλ  Αζελώλ 

7. Δπίζθεςε  ζην  Αηηηθό  Πάξθν 

 

 Κριτήρια και απαιτήσεις:  
1. Ο διαγωνιζμός θα είναι μειοδοηικός με ποιοηικά κριηήρια επιλογής.  

 

  2.  Να αναθέρονηαι η προζθερόμενη ζσνολική ηιμή και η ηιμή καη’ άηομο (ζσμπεριλαμβανομένων όλων 

ηων ηστόν κραηήζεων και ηοσ Φ.Π.Α.).  
 3. Σν πξαθηνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέζεη έκπεηξνπο νδεγνύο, πνιπηειή   θαηλνύξγηα θιηκαηηδόκελα ιεσθνξεία   

ηα  νπνία  λα πιεξνύλ ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, (δειηίν 

θαηαιιειόηεηαο, ΚΣΔΟ, δώλεο αζθαιείαο θιπ) θαη λα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ γηα όζν 

ρξόλν απαηηεζεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο. 

4.Να ππάξρεη αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηώλ θαη ζπλνδώλ εθπαηδεπηηθώλ ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. 

5. Να παξαδνζεί ζπκβόιαην αζηηθήο επζύλεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ. 

6. Να θαηαηεζεί Τπεύζπλε δήισζε, όηη δηαζέηεη ην εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

Η αμηνιόγεζε θαη ε επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο ζα γίλεη από πεληακειή επηηξνπή, 

απνηεινύκελε από ηνλ Γηεπζπληή  ηνπ ζρνιείνπ, δύν εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ, έλαλ εθπξόζσπν ηνπ 

ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη έλαλ εθπξόζσπν ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ. Σα  θξηηήξηα  

επηινγήο  είλαη  : 

1.Αλαθνξά  θόζηνπο  αλά  καζεηή , λα  αλαθέξεηαη  ζε  μερσξηζηή  παξάγξαθν   ε ηειηθή  ζπλνιηθή  ηηκή 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ Φ.Π..Α.)  κε  θαη  ρσξίο  γεύκα  μερσξηζηά 

2. Σνπνζεζία  θαη  θαηεγνξία  μελνδνρείνπ 

3. Η  πνηόηεηα  ηνπ  ιεσθνξείνπ (έηνο  πξώηεο  θπθινθνξίαο , πνηόηεηα  ειαζηηθώλ  θ.α.) 

4. Άξηζηε  ζπλεξγαζία  ζπλνδώλ- νδεγνύ    ιεσθνξείνπ(Σν  ιεσθνξείν  λα  είλαη  ζηελ  δηάζεζε   ηνπ  

ζρνιείνπ  όιν  ην  24σξν   γηα  ηηο  κεηαθηλήζεηο  ησλ  καζεηώλ ) 

5. Θεηηθά  ζα  αμηνινγεζεί  ε ρνξήγεζε  εθπηώζεσλ ζε θάπνηεο  κεκνλνκέλεο  πεξηπηώζεηο   καζεηώλ  πνπ  

ρξήδνπλ  νηθνλνκηθήο  ελίζρπζεο .   

 Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ γξαπηή δηεπθξίληζε, θαζώο θαη ηεο αθύξσζεο 

ηεο επίζθεςεο, ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο 

απνδεκίσζε ζην ηνπξηζηηθό γξαθείν. 

Ο  ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
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