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Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξι-

διωτικών υπηρεσιών στo πλαίσιo της  επταήμερης εκπαιδευ-

τικής εκδρομής του 9ου ΓΕΛ Πάτρας στο CERN. 

 

1. Αντικείμενο της προκήρυξης 

Αντικείμενο της παρoύσης Προκήρυξης είναι η παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στα πλαί-

σια της επταήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 9ου ΓΕΛ Πάτρας στο CERN. 

2. Προδιαγραφές 

2.1. Ημερομηνίες διεξαγωγής της εκδρομής 

Ημερομηνία αναχώρησης 29 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή 

Ημερομηνία επιστροφής 5 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο 

2.2. Αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή 

Αριθμός μαθητών 41-44. 

Αριθμός συνοδών-καθηγητών 4. 

Αριθμός κηδεμόνων 0. 

Συνολικός αριθμός μαθητών και συνοδών 45-48 

2.3. Πρόγραμμα της εκδρομής 

Κυριακή 29 Σεπ:  ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΙΟΝΙΟ & ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ - ΑΓΚΟΝΑ. Συγκέντρωση στο σχολείο 

2.00μμ. Τακτοποίηση των αποσκευών στο λεωφορείο και αναχώρηση για το λιμάνι. Έ-

λεγχος, επιβίβαση στο πλοίο Superfast XI, τακτοποίηση στις καμπίνες. Απόπλους στις 

5.30μμ. Διανυκτέρευση εν πλω. 

Δευτέρα 30 Σεπ:  ΑΓΚΟΝΑ–ΜΙΛΑΝΟ 425km/5ώρες. Κατάπλους στο λιμάνι της Αγκόνας 
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γύρω στις 4.30μμ, αποβίβαση και αναχώρηση για το Μιλάνο με ενδιάμεσες στάσεις. Ά-

φιξη στο Μιλάνο γύρω στις 10.00μμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέ-

ρευση. 

Τρίτη 1 Οκτ:  ΜΙΛΑΝΟ–ΣΑΜΟΝΙ–ΑΝΕΣΣΙ–ΓΕΝΕΥΗ 360km. Πρωινό και ώρα 8.00πμ ανα-

χώρηση από το ξενοδοχείο. Πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο του Μιλάνου 

(Πιάτσα Ντουόμο, Σκάλα του Μιλάνο, Γκαλερία, Βιτόριο Εμμανουέλε κ.α.) και επίσκεψη 

στο μουσείο Leonardo da Vinci. Αναχώρηση με προορισμό το διάσημο θέρετρο του Σα-

μονί (Chamonix) στην Γαλλία που το 1924 διεξήχθησαν οι πρώτοι χειμερινοί Ολυμπιακοί 

Αγώνες. Χρόνος για βόλτα και φωτογραφίες. Συνεχίζουμε για ένα ακόμη διάσημο ορεινό 

θέρετρο στα σύνορα Ιταλίας – Γαλλίας  - Ελβετίας, την Βενετία των Άλπεων όπως την 

αποκαλούν την γραφική Γαλλική πόλη Annecy, γενέτειρα του Αγίου Βερνάρδου. Χρόνος 

για βόλτα, φωτογραφίες και φαγητό. Επόμενος σταθμός η πρωτεύουσα της Ειρήνης, η 

όμορφη Γενεύη. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο (σπίτι Καποδίστρια, μνημείο μεταρρύθ-

μισης, καθεδρικό ναό, Δημαρχείο, κτίριο Ηνωμένων Εθνών κ.α.). Δείπνο και όδευση προς 

την Γαλλική πόλη Annemasse όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο που θα διανυκτερεύσουμε. 

Τετάρτη 2 Οκτ:  ΛΩΖΑΝΗ–ΒΕΡΝΗ–ΓΕΝΕΥΗ 250km. Πρωινό και στις 8.00πμ αναχώρηση 

για την διοικητική πρωτεύουσα της Ελβετίας, την Βέρνη. Ακολουθώντας διαδρομή κατά 

μήκος της λίμνης της Γενεύης (λίμνη Λεμάν) για αρκετά χιλιόμετρα θα προσπεράσουμε 

την Λοζάνη (Lausanne) και θα φτάσουμε μετά από 2 ώρες περίπου στην έδρα της Ομο-

σπονδιακής Κυβέρνησης της Ελβετίας, την Βέρνη, που είναι χτισμένη στις όχθες του πο-

ταμού Άαρ με φόντο τις μεγαλοπρεπείς Άλπεις. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο που είναι 

σπάνιο δείγμα μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής και προστατεύεται από την UNESCO. Θα 

δούμε τον Πύργο του Ρολογιού με το μεσαιωνικό αστρολογικό ρολόι, τον Καθεδρικό ναό, 

το σπίτι του Αϊνστάιν (Einstein) κ.α. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, φωτογραφίες και φα-

γητό. Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την όμορφη Λοζάνη πάνω στην όχθη της λί-

μνης Λεμάν (Lac Leman). Στην περιήγησή μας θα δούμε τον Γοτθικό Καθεδρικό ναό, το 

φρούριο και φυσικά το μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων που ιδρύθηκε το 1993 με εκ-

θέματα σχετικά με τον αθλητισμό. Ελεύθερος λίγος χρόνος για φωτογραφίες και επι-

στροφή στο ξενοδοχείο στο Annemasse για ξεκούραση. Βόλτα στην Γενεύη, δείπνο, επι-

στροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

Πέμπτη 3 Οκτ:  CERN–ΠΑΡΜΑ 460km/5,5ώρες. Πρωινό και στις 7.45πμ αναχώρηση με 

τις αποσκευές μας για το CERN το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Τεχνολογίας όπου θα ξεναγη-

θούμε για 3 ώρες περίπου. Λίγος χρόνος για φαγητό και αναχώρηση για την Ιταλική πόλη 

Πάρμα (Parma) με ενδιάμεσες στάσεις. Η Πάρμα ανήκει στην Ιταλική περιφέρεια Emilia 
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Romana με πρωτεύουσα την Μπολόνια (Bologna). Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, 

δείπνο και διανυκτέρευση. 

Παρασκευή 4 Οκτ:  ΠΑΡΜΑ–ΑΓΚΟΝΑ 300km/4ώρες Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος 

χρόνος διαθέσιμος για βόλτα στην πόλη και φωτογραφίες. Αναχώρηση γύρω στις 

10.30πμ για Αγκόνα. Άφιξη στο λιμάνι, έλεγχος, επιβίβαση στο πλοίο Cruise Europa, τα-

κτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους στις 5.00πμ. Διανυκτέρευση εν πλω. 

Σάββατο 5 Οκτ:  ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ & ΙΟΝΙΟ – ΠΑΤΡΑ.  Κατάπλους στο λιμάνι της 

Πάτρας γύρω στις 4.00μμ, αποβίβαση και μεταφορά στο σχολείο. 

 

Σύνολο διανυκτερεύσεων έξι (6): 

Διανυκτερεύσεις εν πλω = 2 

Διανυκτερεύσεις στην Ιταλική πόλη Μιλάνο = 1 

Διανυκτερεύσεις στην Γαλλική πόλη Annemasse =2 

Διανυκτερεύσεις στην Ιταλική πόλη Πάρμα = 1 

 
2.4.  Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι: 

 Λεωφορείο (όχι διώροφο) για μετακινήσεις από και προς τον προορισμό μας. 

 Επιβατικό πλοίο γραμμής για μετακίνηση από Πάτρα για Αγκόνα και αντίστροφα. 

Το λεωφορείο να οδηγείται από έμπειρο οδηγό και να είναι διαθέσιμο για όλες τις μετα-

κινήσεις των μαθητών. Για τις μετακινήσεις με το πλοίο να αναφέρονται στην προσφορά 

το δρομολόγιο, η εταιρεία και το είδος της θέσης. 

2.5. Διαμονή. Η διαμονή πρέπει να είναι σε ξενοδοχεία 3* και άνω σε τρίκλινα ή δίκλινα 

δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. Τα ξενοδο-

χεία να παρέχουν πρωινό σε μπουφέ κοινό με όλους τους πελάτες του ξενοδοχείου (όχι 

ημιδιατροφή). Όλα τα δωμάτια να βρίσκονται στο ίδιο κτίριο σε έναν ή το πολύ δύο ο-

ρόφους. Να αναφέρετε ονομαστικά τα ξενοδοχεία, την ακριβή τοποθεσία και την από-

σταση από το κέντρο των πόλεων). Τα ξενοδοχεία να πληρούν όλες τις απαραίτητες προ-

ϋποθέσεις για σωστή διαμονή (θέρμανση, ζεστό νερό κ.λπ.) και να έχει καλές αξιολογή-

σεις σε μηχανές αναζήτησης τύπου hotels.com, booking.com, trivago.gr κλπ. Όλοι οι κοι-

νόχρηστοι χώροι των ξενοδοχείων να είναι στη διάθεση του σχολείου και σε πλήρη λει-

τουργία κατά την διαμονή μας. 

2.6. Ξεναγός. Σε όλη την διάρκεια της εκδρομής να συνοδευόμαστε από έμπειρο συνοδό 

– ξεναγό με γεωγραφικές, ιστορικές, πολιτιστικές και πολιτισμικές γνώσεις για τις τοπο-

θεσίες από τις οποίες περνάμε, ο οποίος να μεταδίδει αυτές τις γνώσεις από το μικρό-

φωνο του λεωφορείου.  
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2.7. Δεύτερος Οδηγός. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής και σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία (ο χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9 ώρες την η-

μέρα ή τις 56 ώρες την εβδομάδα και μετά από οδήγηση 4,5 ωρών οι οδηγοί πρέπει 

να κάνουν διάλειμμα τουλάχιστον 45 λεπτών) δεν χρειαζόμαστε δεύτερο οδηγό για 

τις μετακινήσεις μας. 

2.8. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης (υποχρεωτική). Το ανάδοχο ταξιδιωτικό γρα-

φείο βάσει του Π.Δ. 339/1996 απαιτείται να είναι ασφαλισμένο για αστική-ε-

παγγελματική ευθύνη. Υποχρεούται  πριν την τελική κατακύρωση της εκδρο-

μής, να καταθέσει στο σχολείο όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν 

την ύπαρξη σύμβασης αστικής-επαγγελματικής  ευθύνης σε ισχύ. Στη συνέχεια 

το σχολείο θα διασταυρώσει μέσω του ΗΑΤΤΑ τα υποβαλλόμενα στοιχεία και 

αφού ελεγχθούν θα γίνει η τελική κατακύρωση στο γραφείο που αρχικά επιλέ-

χθηκε. Σε διαφορετική περίπτωση το ταξιδιωτικό γραφείο κρίνεται έκπτωτο. 

 Ταξιδιωτική ασφάλιση. Η ΔΔΕ συνιστά και την Πρόσθετη Ασφάλιση κάλυ-

ψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.  

 

3. Ελάχιστες προϋποθέσεις 

Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά και οι χώροι διαμονής θα πρέπει 

να πληρούν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές. 

3.1. Προδιαγραφές οχημάτων κατ’ ελάχιστον 

• Άριστη εσωτερική, εξωτερική και μηχανολογική κατάσταση του οχήματος, σύμ-

φωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές ΚΤΕΟ. 

• Κλιματισμό. 

• Μικροφωνική εγκατάσταση. 

• Επαρκή χώρο για αποθήκευση αποσκευών. 

• Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, άδεια εξασκήσεως ε-

παγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο) σε ισχύ 

κατά την περίοδο πραγματοποίησης της εκδρομής. 

 Να αναφέρεται ο αριθμός θέσεων. 

3.2. Προδιαγραφές χώρων διαμονής κατ’ ελάχιστον. 

• Οι χώροι που θα προσφερθούν για τη διαμονή μαθητών και εκπαιδευτικών θα 

πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και να πληρούν τους όρους ασφά-

λειας και υγιεινής. Ειδικότερα θα πρέπει να έχουν απαραίτητα θέρμανση, ζεστό 
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νερό και μπάνιο εντός των δωματίων. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που προ-

τείνουν τη κατάτμηση των μαθητών σε διαφορετικά καταλύματα, ακόμα και αν 

είναι όμορα. Επίσης να προσφέρεται από το  κατάλυμα δυνατότητα σύνδεσης με 

Internet.  

• Η διαμονή των μαθητών μπορεί να γίνει σε δίκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα δωμά-

τια με κανονικά-ομοιόμορφα κρεβάτια. Βοηθητικά κρεβάτια(ράντζα) δεν είναι α-

ποδεκτά. Η διαμονή των συνοδών καθηγητών θα γίνει σε μονόκλινα δωμάτια.  

 

4. Λόγοι αποκλεισμού μετά την επιλογή προσωρινού αναδόχου του δια-

γωνισμού. 

Το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει σε περίπτωση που γίνει ανάδοχος της εκδρομής να 

πραγματοποιήσει τις κρατήσεις στο ξενοδοχείο και να προσκομίσει, εντός 3 τριών η-

μερών, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, διαφορετικά κρίνεται έκπτωτο. 

 

5. Δικαίωμα συμμετοχής 

Όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύ-

ουσα νομοθεσία. 

 

6. Χρόνος, τρόπος και τόπος υποβολής των προσφορών 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σφραγισμένες στη γραμματεία του σχολείου μέχρι και τις 

15-03-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. Προσφορές που υποβάλλονται με email 

δεν γίνονται δεκτές. Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης της προθεσμίας υποβο-

λής, καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. 

 

7. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 18-03-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα και 

ώρα 12:00 στο γραφείο του Διευθυντή του Λυκείου. 

 

8. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση  

Αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με 

ποιοτικά κριτήρια. 

9. Ρήτρα συμμετοχής 

Τα χρήματα θα δοθούν 70% μέχρι την πραγματοποίηση της εκδρομής και το 30% μετά 

την εκδρομή ως ρήτρα καλής εκτέλεσης. 
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10. Διευκρινήσεις για την προσφορά 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 

 Έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη σύμβασης αστικής-επαγγελματικής  ευ-

θύνης σε ισχύ και υπεύθυνη δήλωση ότι η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τα 

άτομα της εκδρομής και δεν έχει ξεπεραστεί το όριο  της ισχύος της. 

 Πρόσθετη Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας με 

σαφή αναφορά στα ασφαλιζόμενα ποσά. 

 Τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνση ανά 

μαθητή. Οι παραπάνω τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α. και 

να περιέχονται: Επίναυλοι καυσίμων, τυχόν επιπλέον κόστος μεταφοράς απο-

σκευών, διόδια, φόροι ή τέλη διαμονής και γενικά οποιαδήποτε επιβάρυνση επι-

βάλλεται από τις τοπικές αρχές των τόπων διέλευσης ή διαμονής. 

 Το κόστος ανά μαθητή: 

i) Χωρίς επίσκεψη στα μουσεία (Leonardo Da Vinci – Einstein - Ολυμπιακών 

αγώνων). 

ii) Μαζί με επίσκεψη στα μουσεία (Leonardo Da Vinci – Einstein - Ολυμπιακών 

αγώνων). 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι το Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, 

το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

Προσφορές που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίς τα απαραίτητα συνοδευ-

τικά έντυπα, θα απορρίπτονται. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκ-

δρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του αριθμού μαθητών, μη έγκρισης της μετακίνησης ή λόγω 

άλλης σοβαρής αιτίας (απεργιών, κακοκαιρίας, κλείσιμο συνόρων, κλπ.) χωρίς αποζημίωση 

του Ταξιδιωτικού Γραφείου. 

 

11. Ισχύουσα νομοθεσία 

Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 13 της Υ.Α. 33120 / ΓΔ4 / 28-02-2017 

του ΦΕΚ 681 τ. Β / 2017. 

 

 

Ο Διευθυντής 

 

 

Παναγιώτης Πολυχρονόπουλος 


