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Θέμα: «Ο Διευθυντής του 5ο ΓΕΛ προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη
διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών στο CERN και απευθύνεται στα
τουριστικά γραφεία που έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν είσοδο στο ερευνητικό κέντρο
του CERN στις 22/1/2020 και θα επιθυμούσαν να καταθέσουν προσφορές».
Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο
CERN της ΕΛΒΕΤΙΑΣ με 44 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.
Για το σκοπό αυτό, η διεύθυνση του 5ου ΓΕΛ, καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που
ενδιαφέρονται να καταθέσουν στο γραφείο του Δ/ντή του σχολείου, κλειστή έντυπη προσφορά
για την διοργάνωση της εκδρομής μέχρι την Τρίτη 8/10/2019 και ώρα 10:30 π.μ.

Πρόγραμμα της εκδρομής
Σάββατο 18 Ιανουαρίου: ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΙΟΝΙΟ & ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ - ΑΓΚΟΝΑ. Συγκέντρωση στο
σχολείο. Τακτοποίηση των αποσκευών στο λεωφορείο και αναχώρηση για το λιμάνι. Έλεγχος, επιβίβαση
στο πλοίο τακτοποίηση στις καμπίνες. Απόπλους. Διανυκτέρευση στο πλοίο.
Κυριακή 19 Ιανουαρίου: ΑΓΚΟΝΑ–ΜΙΛΑΝΟ. Κατάπλους στο λιμάνι της Αγκόνας
αποβίβαση και αναχώρηση για το Μιλάνο με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη σε ξενοδοχείο στην περιοχή του
Μιλάνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
Δευτέρα 20 Ιανουαρίου: ΜΙΛΑΝΟ–ΣΑΜΟΝΙ–ΑΝΕΣΙ–ΓΕΝΕΥΗ. Πρωινό και

αναχώρηση 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 Σαμονί (Chamonix) στην Γαλλία που το 1924 διεξήχθησαν οι πρώτοι
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χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Χρόνος για βόλτα και φωτογραφίες. Αναχώρηση για ξενοδοχείο στη περιοχή

της ΓΕΝΕΥΗΣ. Δείπνο και διανυκτέρευση.
Τρίτη 21 Ιανουαρίου: ΛΩΖΑΝΗ–ΓΕΝΕΥΗ. Πρωινό. Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την όμορφη
Λωζάννη πάνω στην όχθη της λίμνης Λεμάν (Lac Leman). Στην περιήγησή μας θα επισκεφθούμε το
φημισμένο

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ της και θα ξεναγηθούμε από Έλληνες ερευνητές, θα δούμε τον Γοτθικό

Καθεδρικό ναό, το φρούριο και φυσικά το μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων που ιδρύθηκε το 1993 με
εκθέματα σχετικά με τον αθλητισμό και αναχώρηση για Γενεύη. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, φωτογραφίες
και φαγητό. Αναχώρηση για ξενοδοχείο στη περιοχή της ΓΕΝΕΥΗΣ. Δείπνο και διανυκτέρευση.
Τετάρτη 22 Ιανουαρίου: CERN. ΜΙΛΑΝΟ. Πρωινό και αναχώρηση με τις αποσκευές μας για το CERN
το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Τεχνολογίας όπου θα ξεναγηθούμε για 6 ώρες περίπου.
Ξενάγηση στην πόλη της Γενεύης και εξασφαλισμένη είσοδο στο ερευνητικό κέντρο του CERN ,
με ελληνόφωνο ξεναγό, στις 22 Ιανουαρίου 2020.
Λίγος χρόνος για φαγητό και αναχώρηση για την Ιταλική πόλη ΜΙΛΑΝΟ με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στο
ξενοδοχείο, τακτοποίηση, δείπνο και διανυκτέρευση.
Πέμπτη 23 Ιανουαρίου: ΜΙΛΑΝΟ–ΑΓΚΟΝΑ Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος χρόνος διαθέσιμος για
βόλτα στην πόλη και φωτογραφίες. Αναχώρηση για Αγκόνα. Άφιξη στο λιμάνι, έλεγχος, επιβίβαση στο
πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση στο πλοίο.
Παρασκευή 24 Ιανουαρίου: ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ & ΙΟΝΙΟ – ΠΑΤΡΑ. Κατάπλους στο λιμάνι
της Πάτρας, αποβίβαση και μεταφορά στο σχολείο.
ΔΙΑΜΟΝΗ:

 Η διαμονή πρέπει να είναι σε ξενοδοχεία 3* και άνω σε τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια για
τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.
 Τα ξενοδοχεία να παρέχουν πρωινό σε μπουφέ κοινό με όλους τους πελάτες του
ξενοδοχείου και ημιδιατροφή.
 Όλα τα δωμάτια να βρίσκονται στο ίδιο κτίριο σε έναν ή το πολύ δύο ορόφους.
 Να αναφέρετε ονομαστικά τα ξενοδοχεία, την ακριβή τοποθεσία και την απόσταση από το
κέντρο των πόλεων.
 Τα ξενοδοχεία να πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για σωστή διαμονή
(θέρμανση, ζεστό νερό κ.λπ.) και να έχουν καλές αξιολογήσεις σε μηχανές αναζήτησης
τύπου hotels.com, booking.com, trivago.gr κλπ.
 Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι των ξενοδοχείων να είναι στη διάθεση του σχολείου και σε
πλήρη λειτουργία κατά την διαμονή μας.
ΞΕΝΑΓΟΣ: Σε όλη την διάρκεια της εκδρομής να συνοδευόμαστε από έμπειρο συνοδό2

ξεναγό με γεωγραφικές, ιστορικές, πολιτιστικές και πολιτισμικές γνώσεις για τις τοποθεσίες από
τις οποίες περνάμε, ο οποίος να μεταδίδει αυτές τις γνώσεις από το μικρόφωνο του λεωφορείου.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής και σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία (ο χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9 ώρες την ημέρα 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.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ
Ασφάλεια αστικής ευθύνης (υποχρεωτική). Το ανάδοχο ταξιδιωτικό γραφείο βάσει του
Π.Δ. 339/1996 απαιτείται να είναι ασφαλισμένο για αστική-επαγγελματική ευθύνη. Υποχρεούται
πριν την τελική κατακύρωση της εκδρομής, 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 επιλέχθηκε. Σε διαφορετική περίπτωση το
ταξιδιωτικό γραφείο κρίνεται έκπτωτο.
Ταξιδιωτική ασφάλιση. Η ΔΔΕ συνιστά και την Πρόσθετη Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε
περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ασφάλειας αστικής
επαγγελματικής ευθύνης και η ασφάλιση όλων των μαθητών και των συνοδών, που καλύπτει
έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Ελάχιστες προϋποθέσεις:
Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά και οι χώροι διαμονής θα πρέπει να
πληρούν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές.
Προδιαγραφές οχημάτων κατ’ ελάχιστον:
 Άριστη εσωτερική, εξωτερική και μηχανολογική κατάσταση του οχήματος, σύμφωνα με τις
αντίστοιχες προδιαγραφές ΚΤΕΟ.
 Κλιματισμό.
 Μικροφωνική εγκατάσταση.
 Επαρκή χώρο για αποθήκευση αποσκευών.
 Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
οδικού μεταφορέα επιβατών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο) σε ισχύ κατά την περίοδο
πραγματοποίησης της εκδρομής.
 Να αναφέρεται ο αριθμός θέσεων.
 Το λεωφορείο να είναι διαθέσιμο για μετακίνηση οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
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 ασφάλειας και υγιεινής.
Ειδικότερα θα πρέπει να έχουν απαραίτητα θέρμανση, ζεστό νερό και μπάνιο εντός των
δωματίων.
 Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που προτείνουν τη κατάτμηση των μαθητών σε
διαφορετικά καταλύματα, ακόμα και αν είναι όμορα. Επίσης να προσφέρεται από το
κατάλυμα δυνατότητα σύνδεσης με Internet.
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Η διαμονή των μαθητών μπορεί να γίνει σε τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια με κανονικάομοιόμορφα κρεβάτια. Βοηθητικά κρεβάτια (ράντζα) δεν είναι αποδεκτά. Η διαμονή των
συνοδών καθηγητών θα γίνει σε μονόκλινα δωμάτια.

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής.
Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του αριθμού
των μαθητών, μη έγκρισης της μετακίνησης ή λόγω άλλης σοβαρής αιτίας( δυσμενών καιρικών
συνθηκών, απεργιών , κλείσιμο συνόρων κτλ.) χωρίς αποζημίωση του ταξιδιωτικού γραφείου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές σε κλειστό φάκελο, μέχρι τις 8
Οκτωβρίου (ημέρα και ώρα 10:30 π.μ.), στο σχολείο και στο γραφείο του Διευθυντή. Η προσφορά
θα περιλαμβάνει τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού καθώς και την ανά μαθητή
επιβάρυνση. Οι παραπάνω τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και υπεύθυνη δήλωση ότι το
γραφείο ταξιδιού διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης του διαγωνισμού δεν θα δεχτούμε καμία
οικονομική προσφορά.
Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 13 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 του ΦΕΚ
681 τΒ/2017
Η τελική επιλογή των διαθέσιμων προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι την Τετάρτη
9/10/2019 στο γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου.

Ο Διευθυντής

Καλτσάς Δημήτρης.
Κοινωνιολόγος
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