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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οργάνωση εκπαιδευτικής 
επίσκεψης των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης στη Βουλή των Ελλήνων 
 
 
Η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Κεφάλου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 
φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των 
μαθητών της ΣΤ΄ τάξης και των συνοδών τους στην Αθήνα, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών 
επισκέψεων των μαθητών στη Βουλή των Ελλήνων με υποβολή σφραγισμένων 
προσφορών, σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

▪ Προορισμός : Αθήνα 
▪ Ημερομηνίες πραγματοποίησης εκπαιδευτικής επίσκεψης: από Δευτέρα 20-03-2023 έως 

Πέμπτη 23/3/2023, 3 διανυκτερεύσεις. 
▪ Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 25 με πιθανότητα αυξομείωσης 
▪ Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών: 3  
▪ Αριθμός συνοδών κηδεμόνων:  25  με πιθανότητα αυξομείωσης 
▪ Μεταφορικά μέσα:  Αεροπορικώς: αναχώρηση (πρώτη πρωινή πτήση) Κω-Αθήνα, 

επιστροφή Αθήνα-Κω (βραδινή πτήση). 
▪ Ξενοδοχείο: Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, το οποίο να βρίσκεται σε 

ασφαλή περιοχή κοντά στο Σύνταγμα.  
▪ Ξεναγό για Ακρόπολη και Μουσείο Ακρόπολης 
▪ Χρήση τουριστικού λεωφορείου για όλες τις μετακινήσεις των μαθητών και των συνοδών 

τους, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο 
προδιαγραφές (έλεγχος ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια 
οδήγησης, ελαστικά σε άριστη κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενο κλπ.). 

▪ Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
▪ Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
▪ Πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης των εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας ή 

ατυχήματος μαθητή ή συνοδού εκπαιδευτικού. 
▪ Επιστροφή του συνόλου των χρημάτων σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η 

εκδρομή λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. εκλογές, νόσηση από covid-19). 
▪ Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του 

συμβολαίου από τη μεριά του. 
 
 



 

 

 
Ενδεικτικό Πρόγραμμα εκδρομής: 
 
Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 

✓ 07:00 Αναχώρηση από το Αεροδρόμιο Ιπποκράτης με την πρωινή πτήση 
✓ 08:30 Άφιξη στο Ελευθέριος Βενιζέλος 
✓ 09:30 Αττικό Πάρκο 
✓ 12:00 Άφιξη στο ξενοδοχείο 
✓ 13:30 Πλανητάριο 
✓ 15:00 Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος 

 
Τρίτη  21  Μαρτίου 2023 

✓  Πρωινό στο ξενοδοχείο 
✓ 09.00  Παναθηναϊκό Στάδιο  
✓ 12:00 Παλιά Βουλή- Ιστορικό Μουσείο  
✓ 15:00 Βουλή των Ελλήνων 

 
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 

 
✓ Πρωινό στο ξενοδοχείο. 
✓ 09:00 Αρχαιολογικό Μουσείο 
✓ 12:00  Ελληνικός Κόσμος 
✓ 15:00 Πολεμικό Μουσείο 

 
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 
✓ Πρωινό στο ξενοδοχείο 
✓ 09:00 Ακρόπολη  
✓ 11:00 Μουσείο Ακρόπολης 
✓ 13:30 Φαγητό/Εκπτωτικό χωριό Mall 
✓ 18:00 Αναχώρηση από το Ελευθέριος Βενιζέλος 

 
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή  με Φ.Π.Α. και φόρους 
αεροδρομίων, καθώς και η επιβάρυνση κατά άτομο. 
Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί απαραίτητα από το ταξιδιωτικό γραφείο Υπεύθυνη 
Δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την 20 η Ιανουαρίου 2023  
και ώρα 13:00 στο Γραφείο της Διευθύντριας. 
 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 
 
 

Η Διευθύντρια  
 

Τσαντσαράκη Θεοδοσία 
 


