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Σχετ. Υ.Α 129287/Γ2 (ΦΕΚ 2769/Β/2.12.11) με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός χώρας»

Προσκαλούμε,

τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον  EOT σε ισχύ, να καταθέσουν στο ΓΕΛ
Φιλιππιάδας σφραγισμένη προσφορά από Τετάρτη 25 / 06 / 2014 και ώρα 08:30 μέχρι και την Πέμπτη 10 / 07 / 2014
και  ώρα 12:00  π.μ.  Μπορείτε  να  καταθέσετε  προσφορές  και  για  τις  δύο  εκδοχές  του  ταξιδιού  (όπως αναφέρονται
παρακάτω). 
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά,  αρκεί  να διασφαλιστεί  ότι  θα
έχουν παραληφθεί από το ΓΕΛ Φιλιππιάδας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.  Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα
ληφθούν υπόψη.
Οι  προσφορές  θα  ανοιχθούν  μετά  τη  λήξη  της  προθεσμίας  και  δίνεται  η  δυνατότητα  στους  ενδιαφερομένους  να
παραβρεθούν.

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

Πρώτη εκδοχή: 7ηµερη επίσκεψη από 13/10/2014 έως 19 /10/2014

(4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και 2 διανυκτερεύσεις εν πλω)

1. Προορισμός: Ελβετία

 1η μέρα: Δευτέρα , 13-10-2014: Φιλιππιάδα - Λιμάνι Ηγουμενίτσας- Βενετία
 2η μέρα: Τρίτη, 14-10-2014: Βενετία - περιοχή Γενεύης
 3η μέρα: Τετάρτη, 15-10-2014: Γύρος λίμνης Λεμάν (Γενεύη - Λωζάννη – Βεβέ – Μοντρέ – Κάστρο Σιγιόν – Εβιάν)
 4η μέρα: Πέμπτη, 16-10-2014: Επίσκεψη στη Γενεύη και CERN
 5η μέρα: Παρασκευή, 17-10-2014: Γενεύη – Chamonix-Mont Blanc - Μιλάνο
 6η μέρα: Σάββατο, 18-10-2014: Αναχώρηση από Μιλάνο μετάβαση Βενετία
 7η μέρα: Κυριακή, 19-10-2014 Λιμάνι Ηγουμενίτσας - Φιλιππιάδα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με τη μετάβαση,
διαμονή και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών προς και από την Ελβετία - Εκπαιδευτική επίσκεψη στο CERN
του  1ου ΓΕΛ Φιλιππιάδας»

mailto:mail@1lyk-filipp.pre.sch.gr


2.  Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων:

 51 μαθητές (21 αγόρια – 30 κορίτσια) και 4 συνοδοί εκπαιδευτικοί (3 άντρες και 1 γυναίκα)

3.  Μεταφορικά μέσα:
 Ένα λεωφορείο για μετακινήσεις από και προς τους προορισμούς  μας.

 Επιβατικό πλοίο γραμμής για μετακίνηση από Ηγουμενίτσα για Βενετία και αντίστροφα 

3.1. Οι μετακινήσεις των μαθητών θα γίνονται με κλιματιζόμενο λεωφορείο που πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς
μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης σχετικής νομοθεσίας με δύο έμπειρους οδηγούς.  Το λεωφορείο θα
πρέπει  να είναι  διαθέσιμο  για  όλες  τις  μετακινήσεις  των  μαθητών όσο και  για  τις  βραδινές  εξόδους του
σχολείου.

4.  Διανυκτέρευση:

Έξι συνολικά διανυκτερεύσεις:

 Δυο διανυκτερεύσεις εν πλω: Ηγουμενίτσα – Βενετία και αντίστροφα
 Δίκλινες ή τετράκλινες καμπίνες για μαθητές
 Δίκλινες ή μονόκλινες καμπίνες για εκπαιδευτικούς

 Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία:
 Τρείς διανυκτερεύσεις στη Γενεύη ή σε κοντινή απόσταση, σε Ελβετικό ή Γαλλικό έδαφος.
 Μία διανυκτέρευση στο Μιλάνο 

4.1.  Κατηγορία καταλύματος για τις διανυκτερεύσεις εκτός πλοίου:  

Ξενοδοχεία  3*  και  άνω  σε  τρίκλινα  ή  δίκλινα  δωμάτια  για  τους  μαθητές  και  μονόκλινα  για  τους  συνοδούς
εκπαιδευτικούς. Δύναται να συμπεριληφθούν και ξενοδοχεία αλυσίδας τύπου Ibis. (Να αναφέρονται υποχρεωτικά
τα  ονόματα  των  ξενοδοχείων,  η  ακριβής  τοποθεσία  και  το  site  αυτών).  Το  ξενοδοχείο  να  πληρoί  όλες  τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για σωστή διαμονή (θέρμανση,  ζεστό νερό κ.λ.π).  Όλοι οι  κοινόχρηστοι  χώροι του
ξενοδοχείου να είναι στη διάθεση του σχολείου και σε πλήρη λειτουργία κατά την διαμονή μας.

4.2.  Πρωινό και δείπνο (ημιδιατροφή) σε μπουφέ, όπως όλοι οι πελάτες του ξενοδοχείου. (3 δείπνα στη Γενεύη και 1
δείπνο στο Μιλάνο στα ξενοδοχεία διαμονής ή σε εστιατόρια της περιοχής). Η ημιδιατροφή να καλύπτεται από το
κόστος που θα πληρωθεί στο πρακτορείο και να υπάρχει δυνατότητα σερβιρίσματος σε περίπτωση καθυστέρησης
προσέλευσης των μαθητών.

5.  Συμβόλαιο ομαδικής και ατομικής ασφάλισης όλων των μετακινουμένων 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 η ασθένειας (να
κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα).

6.  Έμπειρος συνοδός - ξεναγός καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής κυρίως από τη Βενετία μέχρι και επιστροφή στη
Βενετία με τις κατάλληλες για την εκδρομή αυτή, γνώσεις και ικανότητες.

7.  Υπεύθυνη δήλωση του τουριστικού γραφείου, ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας που βρίσκεται σε ισχύ καθώς και
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του σήματος και άδεια λειτουργίας από τον EOT σε ισχύ.

8. Τρόπος πληρωμής: Την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (ιδιωτικό συμφωνητικό) θα καταβληθεί ως προκαταβολή
το 10% του συνολικού ποσού, το 30% του ποσού θα καταβληθεί έως τέλος Σεπτεμβρίου, το 40% του συνολικού ποσού θα
καταβληθεί πριν την αναχώρηση. Η τελευταία δόση ( το  20% του συνολικού ποσού) θα καταβληθεί αμέσως μετά την
επιστροφή και σε συνάρτηση με την καλή εκτέλεση της εκδρομής, ως ποινική ρήτρα. 

9. Η επιτροπή αξιολόγησης, πέραν της τιμής, συνεκτιμά την ποιότητα και το εύρος των προσφερόμενων παροχών και δεν
υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί.



9.1. Στις προσφορές να αναφέρονται: α) Αριθμός δωρεάν συμμετοχών των τεσσάρων συνοδών, β) Οποιαδήποτε άλλη

προσφορά ή διευκόλυνση προς τους εκδρομείς ή το σχολείο. γ) Τελική συνολική τιμή του κόστους της εκδρομής, καθώς

και του κόστους ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν από την επιτροπή αξιολόγησης στο γραφείου του Διευθυντή την  Πέμπτη 10 / 07 /2014  και 
ώρα 12:30 μ.μ. όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις.

10. Το τουριστικό γραφείο που θα επιλεγεί, πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα πρέπει να καταθέσει στο
σχολείο, κράτηση δωματίων στα προτεινόμενα ξενοδοχεία και κράτηση θέσεων στο πλοίο.

11. Απόδοση  από  το  τουριστικό  γραφείο  ποινικής  ρήτρας  σε  περίπτωση  αθέτησης  των όρων του  συμβολαίου  από
πλευράς του όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση 8.

12. Για τη σύνταξη της προσφοράς πρέπει να συνυπολογισθούν και τα εξής:
 Όλα τα δωμάτια να βρίσκονται στο ίδιο κτίριο σε έναν ή το πολύ δύο ορόφους
 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 κ.λ.π) με αλλαγή ημερομηνιών χωρίς
πρόσθετη επιβάρυνση για το σχολείο ή με επιστροφή όλων των χρημάτων.

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

Πρόγραμμα εκπαιδευτικής εκδρομής  του ΓΕΛ Φιλιππιάδας στο CERN της Γενεύης

Δευτέρα 13-10-2014 Αναχώρηση 5 π.μ. από τη Φιλιππιάδα  - Χώρος ΚΤΕΛ. 

Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση. Αναχώρηση 7 π.μ. για

Βενετία. Διανυκτέρευση εν πλω σε καμπίνες.

Τρίτη, 14-10-2014 Άφιξη  στη  Βενετία  8:00  π.μ.  Περιήγηση  -  ξενάγηση  στην  πόλη  και  αναχώρηση  το

μεσημέρι για την περιοχή της Γενεύης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Βραδινή

περιήγηση στην παλιά πόλη της  Γενεύης.  Διανυκτέρευση.

Τετάρτη, 15-10-2014 Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για Γενεύη. Περιήγηση και ξενάγηση σε Γενεύη -

Λωζάννη  –  Βεβέ  –  Μοντρέ  –  Κάστρο  Σιγιόν  –  Εβιάν  (Γύρος  της  λίμνης  Λεμάν).

Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο.  Δείπνο.  Διανυκτέρευση.

Πέμπτη, 16-10-2014 Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για Γενεύη. Επίσκεψη στο κτίριο του ΟΗΕ και

στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας.* Μετάβαση στο Cern. Ξενάγηση και ενημέρωση από την

επιστημονική  ομάδα του  Cern. Επιστροφή  στο  ξενοδοχείο.   Δείπνο.  Βραδινή  έξοδος

στην περιοχή. Διανυκτέρευση.



Παρασκευή, 17-10-2014 Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Μιλάνο με ενδιάμεση στάση και περιήγηση

στο τουριστικό θέρετρο Chamonix-Mont Blanc. Άφιξη το μεσημέρι στο Μιλάνο. Ξενάγηση

–  περιήγηση.  Τακτοποίηση  στο  ξενοδοχείο.  Δείπνο.  Βραδινή  περιήγηση  της  πόλης.

Διανυκτέρευση.  

Σάββατο, 18-10-2014 Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για Βενετία. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση

στις 12:00 το μεσημέρι για Ηγουμενίτσα.  Διανυκτέρευση εν πλω σε καμπίνες.

Κυριακή, 19-10-2014 Άφιξη  στην  Ηγουμενίτσα  στις  15:00.  Επιβίβαση  στο  λεωφορείο   και  επιστροφή  στη

Φιλιππιάδα περίπου στις 17:30. Παραλαβή μαθητών από τους γονείς τους στο χώρο του

ΚΤΕΛ.

*  Το τουριστικό γραφείο ενημερώνει και εξασφαλίζει την είσοδο στο κτίριο του ΟΗΕ και στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
( με έγκαιρη κράτηση).

Δεύτερη   εκδοχή:   6ηµερη επίσκεψη από 14/10/2014 έως 19 /10/2014

(4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και 1 διανυκτέρευση εν πλω)

Μετάβαση από Φιλιππιάδα σε ελληνικό αεροδρόμιο την Τρίτη 14-10-2014.  Αναχώρηση πτήσης ως το μεσημέρι (  όχι
απογευματινή ή βραδινή πτήση) και προορισµό αεροδρόμιο  πόλης της Ελβετίας ή Ιταλίας. Ξενάγηση στην πόλη αυτή ή
σε άλλη πόλη της οδικής διαδρομής προς Γενεύη,  και ακολούθως μετάβαση για διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο στην
περιοχή της Γενεύης. Από Τετάρτη, 15-10-2014  το πρόγραμμα όπως αναφέρεται στην πρώτη εκδοχή.

13. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με την εκδρομή από τα τουριστικά
γραφεία

14. Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.
 

Φιλιππιάδα 24 / 06 / 2014
Ο Δ/ντής

Καμπουράκης Κων/νος


