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ΘΕΜΑ:  «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οργάνωση εκπαιδευτικής 

επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων» 

 

Αξιότιμοι κύριοι,  

το σχολείο μας προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής 

επίσκεψης μαθητών της Στ΄ τάξης του στη Βουλή των Ελλήνων.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εκδρομή συμμετέχουν, με μικρή πιθανότητα αυξομείωσης, 

72 άτομα (Μαθητές= 33, Συνοδοί-γονείς= 35 και Συνοδοί δάσκαλοι= 4)  σάς παρακαλούμε 

να μας κάνετε μια προσφορά, που να καλύπτει τα παρακάτω: 

 Αεροπορικά εισιτήρια Κω - Αθήνα (αναχώρηση το Σάββατο 6-4-2019με την 

πρώτη πρωινή πτήση.) 

 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα- Κω (τη Δευτέρα 8-4-2019  με την τελευταία  πτήση) 

 Διαμονή σε ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων για 2 βράδια στην περιοχή του Κέντρου ή και 

μακρύτερα απ’ αυτό. 

 Δωμάτια με πρωινό: 

31 δίκλινα και 2 τρίκλινα για γονείς και παιδιά  

1 μονόκλινο κι 1 τρίκλινο για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς  

 Λεωφορείο για μεταφορά μας από και προς αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος καθώς και 

για επισκέψεις σε Μουσεία, Ακρόπολη, Βουλή, Θέατρο, κλπ. εντός Αθηνών, για όσο 

χρόνο είμαστε στην Αθήνα, το οποίο να διαθέτει τις προβλεπόμενες από την 

κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ζώνες ασφαλείας, έλεγχο από ΚΤΕΟ, έγγραφα 

καταλληλότητας οχήματος, έμπειρο οδηγό με επαγγελματική άδεια οδήγησης, άριστη 

κατάσταση ελαστικών, πλήρη κλιματισμό κ.λπ.)  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης όπως ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία 

 Όλους τους φόρους αεροδρομίων, ΦΠΑ κ.λπ. 

 Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθένειας και επιστροφή του 100% των χρημάτων 

 Συνοδό του Γραφείου σας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ  Α΄/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

2ο 12 /ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ 

 

Ταχ. δ/νση: Κ. Κανάρη  56 

Τ.Κ:  853 00 - Κως                                                       

Τηλ.-fax: 22420 22030 

E-mail: mail@2dim-ko.dod.sch.gr                                                                                 

Πληροφορίες: Χ. Γαμβρέλλης 6944671239 

 

Κως, 17-1-2019 

Αρ. Πρωτ: 11 

mailto:mail@2dim-ko.dod.sch.gr


Ο Διευθυντής 

 

 

 

Γαμβρέλλης Χρήστος 

 Αποδοχή από το Πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων 

του συμβολαίου από μέρους του. 

Η προσφορά να κατατεθεί κλειστή μέχρι την Παρασκευή 25-1-2019 στις 13:00 στο 

Γραφείο του Σχολείου μας και, εκτός των άλλων,  να αναφέρει: 

 την κατηγορία και τοποθεσία κάθε προτεινόμενου καταλύματος 

 την τελική  συνολική τιμή (με ΦΠΑ) του οργανωμένου ταξιδιού  

 την επιβάρυνση ανά μαθητή 

 την επιβάρυνση ή όχι των συνοδών εκπαιδευτικών 

 πιθανές προσφορές του Γραφείου σας (π.χ. δωρεάν ξεναγήσεις στην Ακρόπολη και 

το Μουσείο Ακρόπολης κ.λ.π.) 

Τέλος, απαραίτητη είναι και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης ότι το ταξιδιωτικό σας 

γραφείο  διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

 

Ευχαριστώντας σας εκ των προτέρων για την ανταπόκριση, 
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