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ΠΡΟΣ: 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη της ΣT΄ 

τάξης του Σχολείου στην Αθήνα, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη 

Βουλή των Ελλήνων» 

Ο Διευθυντής του 8ου Δημοτικού Σχολείου πόλεως Ρόδου, προκηρύσσει εκδήλωση 

ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον χώρο 

παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών με υποβολή σφραγισμένων προσφορών για τη 

διοργάνωση της τριήμερης εκδρομής της ΣΤ΄ τάξης του Σχολείου στην Αθήνα, στα πλαίσια των 

εκπαιδευτικών επισκέψεων των μαθητών/τριών στη Βουλή των Ελλήνων, όπως παρακάτω: 

 Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από τις 10 Απριλίου 2019 έως τις 12 Απριλίου 2019 

 Πιθανός αριθμός συμμετεχόντων (29): 14 μαθητές/τριες, 13 γονείς, 2 εκπαιδευτικοί 

Το ενδεικτικό πρόγραμμα της εκδρομής περιλαμβάνει (η ημέρα ή/και η σειρά των 

επισκέψεων ενδέχεται να τροποποιηθούν): 

1η ημέρα: 10 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη 

 Αναχώρηση από τη Ρόδο, πρωινή ώρα αεροπορικώς 

 Μετάβαση στο «McArthurGlen Athens» 

 Επίσκεψη στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο 

 Επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή - ΓΑΙΑ 

 Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

 Βραδινή επίσκεψη στο Μοναστηράκι και στην Πλάκα 

2η ημέρα: 11 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη 

 Επίσκεψη στο πλωτό Ναυτικό Μουσείο «Ευάγγελος Αβέρωφ» 

 Επίσκεψη στο Ίδρυμα Ευγενίδου / Πλανητάριο 

 Επίσκεψη στο Ίδρυμα Νιάρχος 

 Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

 Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων 

 Βραδινή επίσκεψη στο Allou! Fun Park 

3η ημέρα: 12 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή 

 Επίσκεψη στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 

 Επίσκεψη στην Ακρόπολη των Αθηνών (με συμπερίληψη συνοδού/ξεναγού) 

 Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης (με συμπερίληψη συνοδού/ξεναγού) 

 Μετάβαση στο «The Mall Athens» 

 Αναχώρηση για τη Ρόδο, απογευματινή/βραδινή ώρα αεροπορικώς 



Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

α) Ρητή αναφορά στην κατηγορία του ξενοδοχείου, στον αριθμό των μονόκλινων/δίκλινων 

δωματίων με συμπερίληψη πρωινού. Θα προτιμηθεί ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή του 

Συντάγματος και ειδικότερα θα προκριθεί η διαμονή στο ξενοδοχείο JASON INN 3*. 

β) Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζεται στην κείμενη Νομοθεσία. 

γ) Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή 

συνοδού. 

δ) Την αντιμετώπιση περίπτωσης που δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες 

ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές, κλπ.). 

ε) Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη 

δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η συνολική τελική τιμή (με Φ.Π.Α.) της εκδρομής 

αλλά και η επιβάρυνση ανά άτομο. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Τρίτη, 12 

Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 στο Γραφείο του Διευθυντή του 8ου Δημοτικού Σχολείου 

πόλεως Ρόδου, Πλατεία Ι. Ζίγδη (Ακαδημίας), 85131 Ρόδος. 

 

 

 

 


