
 

 
 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΛ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΤΟ CERN(ΕΛΒΕΤΙΑ)  

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟ-

ΑΘΛΗΣΗ-ΕΥΕΞΙΑ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 
 

 
Η   Διεύθυνση   του   ΓΕΛ Καστριτσίου   καλεί   τους   ταξιδιωτικούς   πράκτορες   που 

ενδιαφέρονται, να υποβάλουν στο Γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου μέχρι την 

Πέμπτη 22/12/2016 και ώρα 13:30, έντυπες προσφορές σε κλειστό φάκελο (σύμφωνα 

με την ΥΑ129287/Γ2/10.12.2011 ΦΕΚ 2769 Β 02/12/2011) για τη διοργάνωση 

μετακίνησης Εκπαιδευτικής εκδρομής στο CERN (Ελβετία) με τα παρακάτω στοιχεία: 
 

Η Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο CERN θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 

από την Σάββατο 18 Μαρτίου 2017  μέχρι και την Παρασκευή  24 Μαρτίου 2017. Οι 

συμμετέχοντες μαθητές θα είναι 30-40 και οι συνοδοί καθηγητές 3. 

 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά 

έως και την Πέμπτη 22-12-2016 και ώρα 13:30. Προσφορές που θα φτάσουν στο  ΓΕΛ 

Καστριτσίου μετά το πέρας της ως άνω καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας δε θα γίνονται 

δεκτές. Με την προσφορά να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση κατοχής του ειδικού 

σήματος λειτουργίας του πρακτορείου το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

 

        Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

 
    1. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της επιμορφωτικής συνάντησης στο CERN 22 Μαρτίου 

2017   και τοπική ώρα 9.00 το πρωί. 

    2. Επίσκεψη και ξενάγηση στη Βερόνα. 

    3. Επίσκεψη στο Annecy και στη Γενεύη. 

    4. Επίσκεψη στη Λωζάνη (Ολυμπιακό Μουσείο, Μουσείο Hermitage, περιήγηση 

πόλης). 

    5. Επίσκεψη στη Βέρνη (Μουσείο Αϊνστάιν). 

    6. Επίσκεψη  στο Chamonix και Μιλάνο 

    7. Αριθμός μαθητών 30-40 και 3 συνοδοί καθηγητές. 

    8. Τρόπος μεταφοράς  πλοίο και λεωφορείο. 
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    9. Χρονική διάρκεια εκδρομής 7 ημέρες (6 διανυκτερεύσεις) 

   10.Η προσφορά να περιλαμβάνει ξενοδοχεία 4 αστέρων με ημιδιατροφή. 

   11.Να λάβετε υπόψη και να συμπεριλάβετε στη προσφορά τα ακόλουθα: 

 Παραμονή σε γαλλικό έδαφος κοντά στη Γενεύη 

 Ημερήσιο αναλυτικό πρόγραμμα μετακινήσεων (ώρες μετακινήσεων, περιηγήσεων, 

ξεναγήσεων, δείπνου). 

 Οι μετακινήσεις να γίνονται με λεωφορεία που πληρούν τις προδιαγραφές 

ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών βάσει της κείμενης νομοθεσίας (τα σχετικά 

δικαιολογητικά του λεωφορείου να κατατεθούν μαζί με την προσφορά). 

 Να υπάρχει  λεωφορείο διαθέσιμο για κάθε μετακίνηση των μαθητών και 

μεταφορικό μέσο διαθέσιμο επί 24ώρου βάσεως για περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

 Τα δωμάτια για τους μαθητές να είναι τρίκλινα και για τους συνοδούς μονόκλινα. 

 Η φιλοξενία των μετακινούμενων να περιλαμβάνει καθημερινά ημιδιατροφή 

(πρόγευμα και δείπνο). Εάν η ώρα αναχώρησης δεν επιτρέψει να πάρουν πρόγευμα 

ή δείπνο θα πρέπει να τους παρασχεθεί συσκευασμένο  πρόχειρο φαγητό 

 Στη τιμή να περιλαμβάνονται οι φόροι. 

 Να αναφέρεται οπωσδήποτε στη προσφορά το όνομα και η κατηγορία του 

ξενοδοχείου  που θα διαμείνουν οι μετακινούμενοι. 

 Να παρέχεται επαγγελματική ασφάλιση αστικής ευθύνης και πλήρης 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθώς και ασφάλιση η οποία να καλύπτει τα έξοδα 

νοσηλείας και επιστροφής  στην Ελλάδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

 Σε  περίπτωση αφερεγγυότητας ή  πτώχευσης του τουριστικού πρακτορείου να 

παρέχεται κάλυψη, πέραν των άλλων αξιώσεων, της υποχρέωσης επιστροφής των 

καταβληθέντων και του επαναπατρισμού των συμμετεχόντων στην εκδρομή. Για 

την περίπτωση αφερεγγυότητας ή  πτώχευσης στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα 

πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος άμεσης καταβολής των εξόδων επαναπατρισμού. 

 Στη τιμή να περιλαμβάνεται  ο Φ.Π.Α 

 Να αναφέρεται η συνολική τιμή και η τιμή  ανά μαθητή. 

 

Επισημαίνεται ότι η τελική επιλογή του γραφείου Γενικού τουρισμού για την Εκπαιδευτική 

εκδρομή στο CERN θα γίνει με βάση  ποιοτικά κριτήρια και εν συνεχεία με βάση την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά την Παρασκευή 23/12/2016  από την επιτροπή 

αξιολόγησης των προσφορών και την επιλογή. 

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί, επίσης με τηλεφωνική επικοινωνία. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Β/θμιας 

εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας. 
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