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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  

   

  

Για την υλοποίηση του Υποέργου 23 «Σχέδια Δράσης και Λοιπές Ενέργειες της Σχολικής
Επιτροπής 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων », στο πλαίσιο της Πράξης
Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ? Άξονας Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση» σας καλούμε να μας υποβάλετε οικονομικές προσφορές από
04/02/2015 μέχρι 11/02/2015 για :

  

1. Για πρόγραμμα μουσικο-χορευτικών δραστηριοτήτων με θεματικό άξονα την
καλλιέργεια των φυτών (σκάλισμα, σπορά, κτλ) και οργάνωση ολοκληρωμένης παράστασης,
διάρκειας 28 διδακτικών ωρών. Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί μέσα από
τέσσερα (4)  δίωρα στα επτά (7) τμήματα
του 77 ου Δημοτικού Σχολείου
Αθηνών και θα υλοποιηθεί στους χώρους του σχολείου. Ο προϋπολογισμός της
εκπαιδευτικής αυτής δράσης είναι: 
7 τμήματα Χ 4 ώρες = 28 ώρες Χ 20 =560 ευρώ με
Φ.Π.Α.

  

2. Για πρόγραμμα εκπαιδευτικής δράσης διάρκειας 6 διδακτικών ωρών και θα
περιλαμβάνει επεξε
ργασία λαϊκού παραμυθιού 
με βιωματική συμμετοχή των παιδιών, δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού
(αυτοσχεδιασμοί, παιχνίδια με τη φωνή, παιχνίδι ρόλων, παρουσίαση ιστορίας με συνοδεία
μουσικής) και ανέβασμα μικρού δρώμενου. 
Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Α΄ τάξη του 77ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, στο χώρο
του σχολείου και σε ώρες λειτουργίας του σχολείου. 
Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι: 
6 ώρες Χ 20 ευρώ = 120 ευρώ
με Φ.Π.Α.
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3. Για πρόγραμμα εκπαιδευτικής δράσης που θα περιλαμβάνει καταγραφή των φυτών του
αύλειου χώρου του 77 ου

Δημοτικού Σχολείου Αθηνών και τοποθέτηση καρτελών στα φυτά, φύτευση και φροντίδα
λαχανικών - φυτών ? βοτάνων στα εκπαιδευτικά παρτέρια του σχολικού κήπου 
με βιωματική συμμετοχή των μαθητών/τριών του σχολείου, γνωριμία με τα ποικίλα
κηπευτικά εργαλεία και τη χρησιμότητά τους και ενημέρωση για την ορθή χρήση τους,
συγκομιδή των λαχανικών από τα εκπαιδευτικά παρτέρια του σχολείου και παρασκευή με
τα υλικά αυτά σαλατών και άλλων μικροεδεσμάτων, συλλογή όσων σπόρων είναι δυνατόν,
αποξήρανση των αρωματικών φυτών ? βοτάνων που καλλιεργήθηκαν και συσκευασία τους
σε σακουλάκια και δημιουργία φυτολογίων.
Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί μέσα από πέντε (5)
δίωρα στα επτά (7) τμήματα του 77
ου

Δημοτικού Σχολείου Αθηνών και θα υλοποιηθεί στους χώρους του σχολείου. Ο
προϋπολογισμός της εκπαιδευτικής αυτής δράσης είναι: 
7 τμήματα Χ 10 ώρες = 70 ώρες Χ 15 ευρώ = 1050 ευρώ με
Φ.Π.Α.

  

4. Για πρόγραμμα οπτικοακουστικής έκφρασης διάρκειας 28 διδακτικών ωρών για την
παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας από σκηνοθέτη με βιωματική συμμετοχή των παιδιών
και θεματική τις δράσεις για τη φύτευση και φροντίδα των λαχανικών - φυτών ? βοτάνων
στα εκπαιδευτικά παρτέρια του 77 ου

Δημοτικού σχολείου Αθηνών και τις συνδεόμενες επιμέρους δράσεις.
Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί μέσα από τέσσερις διδακτικές ώρες στα επτά (7) τμήματα
του 77
ου

Δημοτικού Σχολείου Αθηνών και θα υλοποιηθεί στους χώρους του σχολείου. Ο
προϋπολογισμός της εκπαιδευτικής αυτής δράσης είναι: 
7 τμήματα Χ 4 = 28 ώρες Χ 20 ευρώ =560 ευρώ με
Φ.Π.Α.

  

5. Για την πραγματοποίηση εικαστικών παρεμβάσεων (γκράφιτι) με θεματολογία την
καλλιέργεια των φυτών σε επιλεγμένους εξωτερικούς τοίχους από 
ειδικό εικαστικό για γκράφιτι με συμμετοχή μαθητών/τριών. 
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο
77
ο

Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Ο προϋπολογισμός της εκπαιδευτικής αυτής δράσης είναι 
150 ευρώ με
Φ.Π.Α.
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6. Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών του 77ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών με πούλμαν
στα παρακάτω μέρη για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων:

  

Α. Εργαστήρι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πάρνηθα: Τρία (3) πούλμαν για
μετακίνηση των μαθητών/τριών του 77
ου

Δημοτικού Σχολείου Αθηνών και των συνοδών τους σε ημερομηνία που θα οριστεί
προσεχώς. 
Ο 
προϋπολογισμός της μετακίνησης αυτής είναι 
τρία (3) πούλμαν Χ 220 ευρώ = 660 ευρώ με
Φ.Π.Α.

  

Β. ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: Ένα (1) Πούλμαν για διήμερη μετακίνηση των μαθητών/τριών της ΣΤ΄
τάξης του 77 ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών και των συνοδών τους
σε ημερομηνία που θα οριστεί προσεχώς. Ο προϋπολο
γισμός της μετακίνησης αυτής είναι 
ένα (1) πούλμαν Χ 1020 ευρώ = 1020 ευρώ με
Φ.Π.Α.

  

7. Για ξενάγηση στον Εθνικό Κήπο των μαθητών/τριών του 77ου Δημοτικού Σχολείου
Αθηνών συνοδευόμενων από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και τους γονείς τους και
συμμετοχή των παιδιών σε βιωματικά παιχνίδια στο χώρο του Εθνικού Κήπου. 
Ο 
προϋπολογισμός της εκπαιδευτικής αυτής δράσης είναι 
150 ευρώ με
Φ.Π.Α.

  

8. Για ανάδειξη και δραματοποίηση των Αξιών Ζωής που σχετίζονται με την καλλιέργεια
της γης και τον σεβασμό της φύσης και τη δημιουργία του μικρού «Βιβλίου Αξιών» σε
συνεργασία με ηθοποιό. Το
πρόγραμμα θα αναπτυχθεί μέσα από 16 διδακτικές ώρες 
στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις 
του 77
ου

Δημοτικού Σχολείου Αθηνών και θα υλοποιηθεί στους χώρους του σχολείου. Ο
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προϋπολογισμός της εκπαιδευτικής αυτής δράσης είναι: 
16ώρες Χ 20 ευρώ = 320 ευρώ με
Φ.Π.Α.

  

9. Για την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής θεατρικής παράστασης με τίτλο: Το
παιδί με το κουδουνάκι. Το θέατρο θα επισκεφτούν οι μαθητές/τριες των Α΄- Δ΄ τάξεων του
77 ου Δημοτικού
Σχολείου Αθηνών. 
Ο 
προϋπολογισμός της εκπαιδευτικής αυτής δράσης είναι: 89 μαθητές/τριες 
Χ 5 ευρώ = 445 ευρώ με
Φ.Π.Α.

  

10. Για την προμήθεια των κάτωθι υλικών:

  

μικροεργαλεία κήπου,

  

 Χαρτί Α4,

  

 φυτολόγια,

  

 είδη ζωγραφικής,

  

 6 καβαλέτα ζωγραφικής,

  

Μελάνι εκτύπωσης, 

  

Σταντ ομιλητών, 
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Σταντ για μπλοκ ανακοινώσεων 

  

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας των υλικών είναι 980 ευρώ.

  

10. Για την προμήθεια οικολογικών τσαντών που περιέχει κασετίνα με είδη
ζωγραφικής που φέρουν εκτύπωση του
ονόματος του σχολείου και του λογότυπου ΕΣΠΑ για τους 136 μαθητές του 77
ου

Δημοτικού Σχολείου Αθηνών. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 136 Χ 8 ευρώ = 1088
ευρώ

  

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  

3ης Δημοτικής Κοινότητας

  

Δήμου Αθηναίων

  

ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΑΣΗΜΩ
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