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Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων
για πραγµατοποίηση σχολικής εκπαιδευτικής εκδροµής , στην Αθήνα.
Ο ∆ιευθυντής του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις
1. της επιστολής του Γενικού Γραµµατέα του Ιδρύµατος της Βουλής των
Ελλήνων µε αριθ. πρωτ. 2595/01-09-2015,
2. την εγκύκλιο του κ. Γενικού Γραµµατέα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ µε αριθ. πρωτ.
Φ.14/137818/∆2/04-09-2015
3. της µε αριθ. πρωτ. 36590/Γ2/30-03-2010 (ΦΕΚ 428 β) Υ.Α., του νόµου
3852/2010 (ΦΕΚ 87α ),
4. της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων µε αριθ. πρωτ. 129287/Γ2/10-11-2011 κεφ. Α, άρθρο 7
& κεφ. Β, άρθρα 9, 10.1 και 11,
5. την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του Π.∆. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α΄).
Προσκαλούµε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυµούν, να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά
µε την
εκπαιδευτική επίσκεψη του Σχολείου µας στην Αθήνα.
Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και
Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι διαθέτει, βεβαίωση συνδροµής των νοµίµων
προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, η οποία
βρίσκεται σε ισχύ.
Οι εκπρόθεσµες προσφορές δεν λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται,
χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε
οποιαδήποτε αιτία του ταχυδροµείου, των διανοµέων ή των µέσων
συγκοινωνίας.
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ΣΧΟΛΕΙΟ

4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ

ΑΘΗΝΑ:28,29,30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (µαθητές /
καθηγητές)

30ΜΑΘΗΤΕΣ, 31ΣΥΝΟ∆ΟΙ &
4 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ.ΣΥΝΟΛΟ= 65 άτοµα
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ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α –
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
(µονόκλινα/δίκλινα/ -πρωινό)

Τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων
αποκλειστικά στη γύρω περιοχή της
Ακρόπολης και του Μουσείου της Ακρόπολης,
µε ηµιδιατροφή (µία τιµή) και µε πρωινό µόνο
(δεύτερη τιµή).
∆ίκλινα &τρίκλινα δωµάτια για γονείς –
µαθητές, µονόκλινα για εκπαιδευτικούς.

6

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραµµα,
παρακολούθηση εκδηλώσεων,
επίσκεψη χώρων, γεύµατα, κτλ.)

ΣΑΒΒΑΤΟ: 28/4/2018 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 6.15π.µ
-ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ-ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ: 29/4/2018
ΑΚΡΟΠΟΛΗ,
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, Ι∆ΡΥΜΑ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ: 30/4/2018
ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΥΛΗ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ- ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΥΡΑΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ 30/4/2018,
ΣΤΙΣ 3,00 µµ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 5.00µ.µ,
περίπου
• Το λεωφορείο να είναι διαθέσιµο
οποιαδήποτε ώρα και για όποια µετακίνηση
ζητηθεί από τον αρχηγό της εκδροµής.
• Να υπάρχουν οπωσδήποτε:
1. Αρχηγός-συνοδός Γραφείου σε όλη τη
διάρκεια της εκδροµής.
2. Επίσηµοι ξεναγοί για τις επισκέψεις µας
στους αρχαιολογικούς χώρους (ΑκρόποληΜουσείο Ακρόπολης-Παλαιά Βουλή)
αναλογικά µε τον αριθµό µαθητών-γονέων

7

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (µόνο εάν
πρόκειται για πολυήµερη εκδροµή)

ΝΑΙ
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ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ*

ΝΑΙ
Να υπάρχει Ταξιδιωτική Ασφάλεια.
Να υπάρχει Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Αστικής
Επαγγελµατικής Ευθύνης και Ευθύνης
∆ιοργανωτή.
Να υπάρχει επιπρόσθετα και ασφάλιση
ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής
περίθαλψης για την κάλυψη των εξόδων σε
περίπτωση ατυχήµατος ή ασθενείας.
Να υπάρχει ασφάλιση που να καλύπτει τα
έξοδα αεροµεταφοράς σε περίπτωση

ατυχήµατος ή ασθενείας µαθητή ή συνοδού ή
συνοδού εκπαιδευτικού για την επιστροφή
του.
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ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ (συµπερ.
ΦΠΑ)

ΝΑΙ
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ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ
(συµπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τρίτη16/1/2018
12:00 πµ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ&
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

Τρίτη 16/1/2018
13:15π.µ

Επιπρόσθετα το Σχολείο απαιτεί :
1. Οι µετακινήσεις να γίνουν µε λεωφορείο το οποίο να πληρεί τις
προδιαγραφές ασφαλούς µετακίνησης των µαθητών, βάσει της
κείµενης νοµοθεσίας
2. Την ξενάγηση των µαθητών στην Ακρόπολη , στο Μουσείο
Ακρόπολης, και Παλιά Βουλή, από υπεύθυνο ξεναγό.
Α. ∆ικαίωµα συµµετοχής : ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν
όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία.
Β. Σύνταξη και υποβολή προσφορών : Οι προσφορές υποβάλλονται
στο 4Ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ευκαρπίας, σε κλειστό φάκελο προσωπικά ή µε
συστηµένη ταχυδροµική επιστολή, στην ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα..
Γ. Αξιολόγηση προσφορών : Μετά την κατάθεση των προσφορών θα
γίνει η αποσφράγισή τους ενώπιον των γονέων και της τριµελούς
επιτροπής αξιολόγησης η οποία θα αποτελείται
•
από τον ∆ιευθυντή
του Σχολείου,
•
ένα εκπρόσωπο
των γονέων της εκδροµής που θα ταξιδέψουν και
•
έναν εκπρόσωπο
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων.
Μετά την αξιολόγηση της πλέον ποιοτικής και οικονοµικής προσφοράς θα
γίνει η επιλογή του αναδόχου.
∆.Τα προτεινόµενα ξενοδοχεία να συνοδεύονται από αποδεικτικό
διαθεσιµότητας αλλιώς δεν θα θεωρείται έγκυρη η προσφορά.
Ε.Το σχολείο επιθυµεί την πρόβλεψη της επιστροφής των χρηµάτων
σε µαθητή σε περίπτωση που για αποδεδειγµένους λόγους ανωτέρας βίας
ή αιφνίδιας ασθένειας µαταιωθεί η συµµετοχή του και ζητά ρητά να
προβλεφθεί και η συγκεκριµένη απαίτηση, στην πρόσθετη προαιρετική
ασφάλεια.
Ζ. Όλες οι κλειστές προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται µε
αποδεικτικό προκράτησης των σχετικών δωµατίων των ξενοδοχείων
από το τουριστικό πρακτορείο.

Η. Η κλειστή σε φάκελο προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως
από υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι το ταξιδιωτικό
πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε
ισχύ.
Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που
συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται µε σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το
εν λόγω πρακτικό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το ∆ιευθυντή σε κάθε
συµµετέχοντα ή/και έχοντα νόµιµο δικαίωµα σχετικής ενηµέρωσης, ο οποίος
µπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (2) ηµερών από τη
σύνταξη του πρακτικού επιλογής.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση των ενδεχόµενων
ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο
συντάσσει σύµβαση οργανωµένου ταξιδιού (ιδιωτικό συµφωνητικό), σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, που υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη.
Στη σύµβαση περιλαµβάνονται απαραιτήτως τα εξής:
i.

ii.
iii.
iv.

Το εγκεκριµένο από το Σύλλογο ∆ιδασκόντων αναλυτικό πρόγραµµα
της εκδροµής.
Η προσφερόµενη ασφάλεια.
Το συνολικό κόστος και το κόστος ανά άτοµο
Οι Γενικοί Όροι συµµετοχής στην εκδροµή.

Το σχολείο υποχρεούται να αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσεων και στην
ιστοσελίδα του, τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύµβαση
οργανωµένου ταξιδιού που υπογράφτηκε, καθώς και τον αριθµό του
ασφαλιστηρίου συµβολαίου επαγγελµατικής ευθύνης.

Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

