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Αθήνα, 23.12.2022 

 

ΤΜΗΜΑ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη μετακίνηση με πούλμαν των μαθητών και των 

μαθητριών στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Προασπίζομαι τη Δημοκρατία 

(Ιανουάριος 2023 – Μάιος 2023) 

 

Εν όψει της έναρξης του δεύτερου κύκλου δράσεων του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Προασπίζομαι τη Δημοκρατία το  Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό 

και τη Δημοκρατία πρόκειται να αναθέσει σε εταιρία τη μετακίνηση μαθητών και μαθητριών 

που δήλωσαν συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι επικείμενες εκπαιδευτικές δράσεις στο διάστημα Ιανουάριος – 

Μάιος 2023 είναι οι ακόλουθες:  

 Στις 17, 18 και 19 Ιανουαρίου 2023 οι μαθητές και οι μαθήτριες, 

συνοδευόμενοι/συνοδευόμενες από τους/τις συνοδούς εκπαιδευτικούς θα 

συμμετάσχουν σε βιωματικό εργαστήρι, που θα παρουσιαστεί από τις υπευθύνους 

του Ιδρύματος της Βουλής στο Σεράφειο Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. 

 Αρχές Φεβρουαρίου 2023 οι μαθητές και οι μαθήτριες, 

συνοδευόμενοι/συνοδευόμενες από τους/τις συνοδούς εκπαιδευτικούς και τις 

υπευθύνους του Ιδρύματος της Βουλής θα επισκεφθούν το Σκοπευτήριο 

Καισαριανής. 

 Μέσα Φεβρουαρίου 2023 οι μαθητές και οι μαθήτριες, 

συνοδευόμενοι/συνοδευόμενες από τους/τις συνοδούς εκπαιδευτικούς και τις 
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υπευθύνους του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, θα παρακολουθήσουν 

θεατρική παράσταση. 

 Στις 14, 15 και 16 Μαρτίου 2023 οι μαθητές και οι μαθήτριες, 

συνοδευόμενοι/συνοδευόμενες από τους/τις συνοδούς εκπαιδευτικούς θα 

συμμετάσχουν σε βιωματικό εργαστήρι, που θα παρουσιαστεί από τις υπευθύνους 

του Ιδρύματος της Βουλής στο Σεράφειο Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. 

 Στις 3 Απριλίου 2023 οι μαθητές και οι μαθήτριες, συνοδευόμενοι/συνοδευόμενες 

από τους/τις συνοδούς εκπαιδευτικούς και τις υπευθύνους του Ιδρύματος της 

Βουλής, θα επισκεφθούν τη Βουλή των Ελλήνων. 

 Τέλη Απριλίου 2023 οι μαθητές και οι μαθήτριες, συνοδευόμενοι/συνοδευόμενες 

από τους/τις συνοδούς εκπαιδευτικούς και από τις υπευθύνους του Ιδρύματος της 

Βουλής θα πραγματοποιήσουν ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στο Δίστομο. 

 Στις 8 Μαΐου 2023 οι μαθητές και οι μαθήτριες, συνοδευόμενοι/συνοδευόμενες από 

τους/τις συνοδούς εκπαιδευτικούς θα παρουσιάσουν στο Σεράφειο Κέντρο του 

Δήμου Αθηναίων τις δικές τους δημιουργίες, που θα είναι αποτέλεσμα της 

συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Προασπίζομαι τη Δημοκρατία 2022 – 2023. 

 

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω δράσεων χρειάζονται πούλμαν για να 

μεταφέρουν τους μαθητές και τις μαθήτριες από τα σχολεία τους στους προαναφερθέντες 

χώρους και για να τους/τις επιστρέψουν στα σχολεία τους. 

 

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 

προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς:  

PLATON BUS 
 
Ν. & Ε. ΤΣΟΚΑΣ Ε.Π.Ε. 
 
MEIDANIS TRAVEL 
 

να υποβάλουν προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τη σχετική προσφορά στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση democracy@parliament.gr 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 29η Δεκεμβρίου 2022. 

 

mailto:democracy@parliament.gr
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Σε κάθε περίπτωση στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής: 

 

Τιμή προσφοράς: 

Χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών: 

Τρόπος πληρωμής: 

Γενική περιγραφή υπηρεσίας που αφορά στη διάθεση πούλμαν για τη μετακίνηση των μαθητών/μαθητριών 

και των εκπαιδευτικών συνοδών από τα σχολεία τους στους χώρους που θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις 

του προγράμματος και από τους χώρους δράσεων στα σχολεία τους. 

 

Δεν αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 

υποβάλουν προσφορά. 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία, 

απορρίπτονται, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση που κατά την 

ανωτέρω προθεσμία υποβολής προσφορών, δεν υποβληθεί καμία προσφορά, η παρούσα 

πρόσκληση επαναλαμβάνεται, καθώς η προθεσμία υποβολής προσφορών θα τεθεί σε 

χρονικό διάστημα που θα ορίσει η ίδια η υπηρεσία με νεότερη πρόσκλησή της. 

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις 

προδιαγραφές του αιτήματος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Εναλλακτικές 

προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες από το Ίδρυμα της 

Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. 

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφονται ρητά ο χρόνος 

ισχύος τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος τους, η προσφορά ισχύει για 

εξήντα (60) ημέρες από την παραλαβή τους από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον 

Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.   

Την ανάδοχο εταιρία θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένης 

και της παρακράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, (παρ. 3 

άρθρου 4 του ν. 4013/2011). 

  

 

 
 


