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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής 

προσφοράς σχετικά με τη μετάβαση στα πλαίσια εκ/κής επίσκεψης, μαθητών και 

εκπαιδευτικών προς και από την Ελβετία του 2
ου

 ΓΕΛ Πάτρας». 

Λαμβάνοντας υπόψη την Υ.Ά. 33120/ΓΔ4/20-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β706- 

03-2017) ΥΠΠΕΘ με θέμα «Εκδρομές - εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και 

μαθητριών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

εντός και εκτός χώρας», το 2° ΓΕΛ Πάτρας διοργανώνει εκπαιδευτική επίσκεψη 

στο CΕRΝ στην Ελβετία από 3/02/2019 - 07/02/2019 (σύνολο πέντε  ημερών). 

Για το σκοπό αυτό η Δ/νση του σχολείου καλεί τα Γραφεία Γενικού 

Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ που 

ενδιαφέρονται, να καταθέσουν στο 2° ΓΕΛ Πάτρας σφραγισμένη έντυπη 

(όχι με email) κλειστή προσφορά για τη διοργάνωση της εκδρομής μέχρι την 

Πέμπτη 05-07-2018 και ώρα 10.π.μ.  

Για την σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας γνωστοποιούμε τα εξής: 

1.ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Πάτρα -  Ελβετία- Ιταλία  

 Ημερομηνία αναχώρησης: Κυριακή 3-02-2019  

 Ημερομηνία επιστροφής: Πέμπτη  07-02-2019 (ακολουθεί αναλυτικό 

πρόγραμμα). 

 

mailto:mail@2lyk-patras.ach.sch.gr


• Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 

44 μαθητές και 4 συνοδοί εκπαιδευτικοί. Σύνολο 48 άτομα. 

• Μεταφορικά μέσα: 

 Ένα λεωφορείο (όχι διώροφο) για μετακινήσεις από και προς τον 

προορισμό μας που να πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλούς 

μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης σχετικής νομοθεσίας με 

δύο (2) έμπειρους οδηγούς. Η άδεια πρώτης κυκλοφορίας του 

οχήματος να είναι μετά το 2005 καθώς και να είναι διαθέσιμο για όλες 

τις μετακινήσεις των μαθητών. 

 Αεροπορικά εισιτήρια με βαλίτσα από «Ελ. Βενιζέλος» Αττικής προς         

Γενεύη και από Μιλάνο προς «Ελ. Βενιζέλος» Αττικής.  

Κατά προτίμηση την αεροπορική εταιρεία « Aegean» 

              (αναχώρηση με την πτήση Κυριακή 3/2/19 14:10 Αθήνα – Γενεύη  

και  επιστροφή με την πτήση Πέμπτη 7/2/19 17:10΄ Μιλάνο – Αθήνα)   

 

• Διανυκτέρευση: 

συνολικά τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις. 

Συγκεκριμένα: 

 3  διανυκτερεύσεις στο ΑNΝΕCΥ Γαλλίας (πλησίον CΕRΝ) 

 1  διανυκτέρευση στο Μιλάνο - Ιταλίας. 

Απαιτούνται δωμάτια: 11 τετράκλινα για μαθητές - 4 μονόκλινα για 

εκπαιδευτικούς 

      Ξενοδοχεία 3 αστέρων και άνω με πρωινό και ημιδιατροφή σε μπουφέ, 

όπως όλοι οι πελάτες του ξενοδοχείου (να αναφέρετε ονομαστικά τα 

ξενοδοχεία και την ακριβή τοποθεσία). Το ξενοδοχείο να πληρεί όλες τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για σωστή διαμονή: θέρμανση, ζεστό νερό, 

ελεύθερο WiFi Η ημιδιατροφή να μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην 

περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής των μαθητών στις ξενοδοχειακές 



μονάδες (είτε να προσφερθεί νωρίτερα). Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του 

ξενοδοχείου να είναι στη διάθεση του σχολείου και σε πλήρη λειτουργία κατά 

την διαμονή μας. Όλα τα δωμάτια να βρίσκονται στο ίδιο κτίριο σε έναν ή το 

πολύ δύο ορόφους 

 Ευπροσήγορος Έλληνας ξεναγός, καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής 

κυρίως από την Γενεύη μέχρι και την επιστροφή στο Μιλάνο. 

• Συμβόλαιο ομαδικής και ατομικής ασφάλισης όλων των μετακινούμενων 

μαθητών και εκπαιδευτικών το οποίο θα προβλέπει: α) Διασφάλιση πλήρους 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και β) Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης 

Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πρόσθετη ασφάλιση 

κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας (να κατατεθούν τα 

σχετικά έγγραφα). 

• Υπεύθυνη δήλωση του τουριστικού γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα 

λειτουργίας που βρίσκεται σε ισχύ καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο 

του σήματος και άδεια λειτουργίας σε ισχύ. 

• Τα χρήματα θα δοθούν το 75% μέχρι την πραγματοποίηση της 

εκδρομής και 25% μετά την εκδρομή ως ποινική ρήτρα. 

• Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής. 

• Το τουριστικό γραφείο που θα επιλεγεί, πριν την αναχώρηση θα πρέπει 

να καταθέσει στο σχολείο, τις κρατήσεις δωματίων στα προτεινόμενα 

ξενοδοχεία και την κράτηση θέσεων στο αεροπλάνο. 

• Απόδοση από το τουριστικό γραφείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση 

αθέτησης των όρων του συμβολαίου από πλευράς του.Στις προσφορές να 

αναφέρεται η συνολική τιμή και η τιμή ανά μαθητή: α) χωρίς επίσκεψη 

στα μουσεία και β) μαζί με τα μουσεία. 



Για τη σύνταξη της προσφοράς πρέπει να συνυπολογισθούν και τα εξής; 

• Με τη σύνταξη του συμβολαίου θα ζητηθεί ασφαλιστική και 

φορολογική ενημερότητα. 

• Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η 

μετακίνηση στις ορισθείσες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας 

(αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργίες, εκλογές) με αλλαγή 

ημερομηνιών ή και ακύρωσης της μετακίνησης (χωρίς πρόσθετη 

επιβάρυνση για το σχολείο - με επιστροφή όλων των χρημάτων). 

13.Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε διευκρίνιση 

σχετικά με την εκδρομή από τα τουριστικά γραφεία. 

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδρομής στο οποίο θα βασιστεί η προσφορά. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 2

ΟΥ
 ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ 

Κυριακή 3/2/19  Αναχώρηση από το σχολείο με λεωφορείο για το 
αεροδρόμιο «Ελ.      Βενιζέλος» Αττικής (πτήση 2:10΄μ.μ.). 
Άφιξη στο αεροδρόμιο Γενεύης – Ελβετίας (4:00μ.μ. τοπική 
ώρα). Αναχώρηση για Annecy Γαλλίας. Τακτοποίηση σε 
ξενοδοχείο – Δείπνο. (1

η
 διανυκτέρευση) 

Δευτέρα 4/2419  Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για Λωζάνη – Περιήγηση 
με το λεωφορείο στην πόλη – Επίσκεψη στο Ολυμπιακό 
Μουσείο – Αναχώρηση για Chamonix – Mont Blank- 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο (Annecy) (2

η
 διανυκτέρευση) 

Τρίτη 5/2/19  Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με το λεωφορείο για το 
CERN. Περιήγηση στη Γενεύη  - Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
( 3

η
 διανυκτέρευση) 



Τετάρτη 6/2/19  Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και μετάβαση οδικά στο 
Μιλάνο Ιταλίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. – Περιήγηση 
στην πόλη ( Μουσείο da Vinci , Καθεδρικός ναός  Duomo , 
Piazza della Scala , με το άγαλμα του Leonardo da Vinci 
κ.τ.λ.). ( 4

η
 διανυκτέρευση) 

Πέμπτη 7/2/19  Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο του 
Μιλάνο (πτήση 17:10 μ. μ.) και επιστροφή στο «Ελ. 
Βενιζέλος» Αττικής. Αναχώρηση για Πάτρα με το λεωφορείο 
και άφιξη στο σχολείο μας.  

 

 

 

 

 

Η Διευθύντρια 
 
 
 

   Κωστούλα  Σύριου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


