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Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή 

ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της τετραήμερης 

εκπαιδευτικής εκδρομής του 9ου ΓΕΛ Πάτρας στο CERN. 

 

1. Αντικείμενο της προκήρυξης 

Αντικείμενο της παρούσης Προκήρυξης είναι η παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στα 

πλαίσια της τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 9ου ΓΕΛ Πάτρας στο CERN. 

2. Προδιαγραφές 

2.1. Ημερομηνίες διεξαγωγής της εκδρομής 

Ημερομηνία αναχώρησης 26 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη 

Ημερομηνία επιστροφής 29 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Κυριακή 

2.2. Αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή 

Αριθμός μαθητών 44. 

Αριθμός συνοδών-καθηγητών 4. 

Αριθμός κηδεμόνων 0. 

Συνολικός αριθμός μαθητών και συνοδών 48 

2.3. Πρόγραμμα της εκδρομής 
 

Πέμπτη 26 Ιαν:     Aθήνα-Ζυρίχη- Λουκέρνη-Ιντερλάνγκεν--Γενεύη 

Συγκέντρωση (2.30πμ) στο χώρο του σχολείου στις 26/01/2023, ξημερώματα Πέμπτης 

και αναχώρηση (3.00πμ) με πούλμαν για το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος για να 

επιβιβαστούμε στην πτήση της Aegean για Ζυρίχη που αναχωρεί στις 8.30πμ και φτάνει 

Γενεύη στις 10.20πμ. Στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης επιβίβαση (γύρω στις 11.30πμ) στο 
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λεωφορείο και περνώντας από την Ζυρίχη θα οδεύσουμε προς Λουκέρνη (52km, άφιξη 

γύρω στις 12.30 το μεσημέρι), όπου θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη, στα 

πλακόστρωτα δρομάκια και στις μικρές πλατείες με τα σιντριβάνια, στην ξύλινη 

σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 

120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό 

κέντρο. Αναχώρηση από Λουκέρνη γύρω στις 2.30μμ για στο Ιντερλάγκεν (67km, άφιξη 

γύρω στις 3.30). Περπάτημα στην λεωφόρο Χέεβεκ και αναχώρηση γύρω στις 5.00μμ για 

την περιοχή της Γενεύης (200km, άφιξη γύρω στις 7.30μμ ). Πρώτο δείπνο ημιδιατροφής 

σε τοπικό εστιατόριο και αναχώρηση για το ξενοδοχείο στην Γαλλική πόλη Ανεμασί. 

Τακτοποίηση στα δωμάτια του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση. 

 

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου:    Γενεύη – Λοζάνη. 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ώρα 9.00πμ αναχώρηση για το κέντρο της Γενεύης όπου θα 

ξεναγηθούμε στα εξής μέρη: Καθεδρικός ναός, πλατεία της Γενεύης (Place du Bourg – de 

Four) όπου καταλήγει ο μεγαλύτερος δρόμος της παλιάς πόλης (Grand Rue), περπάτημα 

στην πλατεία της πόλης (Neuve) που περιστοιχίζεται από την Όπερα (Grand – Theatre), 

το σπίτι του Καποδίστρια, το Μέγαρο Μουσικής (Conservatory of Music), εμπορικά 

καταστήματα, εστιατόρια και καφέ. Αναχώρηση για Λοζάνη γύρω στις 12.00 το 

μεσημέρι και άφιξη σε αυτήν περίπου στις 1.00μμ (64km). Ξενάγηση στα εξής μέρη: 

Εκκλησία Άγιου Φραγκίσκου, πάρκο MON REPO με την αυτοκρατορική έπαυλη, πλατεία 

Παλί με την κρήνη της Δικαιοσύνης, Ομοσπονδιακά δικαστήρια, πύργος και κήποι του 

Ουσύ. Πραγματοποίηση του γύρου της λίμνης Λεμάν, αμπελώνες LAVAIX, BEBE, κτίριο 

NESTLE και στάση στο τόπο παραθερισμού Μοντρέ. Βόλτα στην παραλίμνια λεωφόρο 

(βουλεβάρτο) με τα άνετα πάρκα. Αναχώρηση γύρω στις 7.00μμ για την περιοχή του 

ξενοδοχείου μας και δεύτερο δείπνο ημιδιατροφής σε τοπικό εστιατόριο. Άφιξη στο 

ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 

Σάββατο 28 Ιαν:     Cern –Αννεσύ - Chamonix – Μιλάνο. 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ώρα 8.30πμ αναχώρηση για το Cern όπου θα ξεναγηθούμε 

περίπου μέχρι τις 12.00μμ. Άμεση αναχώρηση στις 12.30μμ για την πόλη του Annecy 

(30km, άφιξη περίπου στις 1.00μμ) της ανατολικής Γαλλίας και περιήγηση στα εξής 

μέρη: Κανάλια της ομώνυμης λίμνης, γραφικές κατοικίες και καταστήματα και στο 

ιστορικό μνημείο Palais de l’Ile στο κέντρο της που είναι χτισμένο μέσα στο νερό. Στις 

2.00μμ περίπου αναχώρηση για  την πόλη του Σαμονί (60km, άφιξη γύρω στις 3.00μμ) 

στην ΒΔ πλευρά των Άλπεων, σε υψόμετρο 1035 μέτρων. Θα θαυμάσουμε την οροσειρά 
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των Λευκών Όρεων (Mont Blanc), του ψηλότερου βουνού της Ευρώπης, με 4807 μ. 

υψόμετρο. Κατόπιν γύρω στις 4.00μμ θα περάσουμε μέσω του τούνελ του Mont Blanc 

στην Ιταλία και θα οδεύσουμε προς Μιλάνο (240km, άφιξη γύρω στις 8.00μμ), τρίτο 

δείπνο ημιδιατροφής, τακτοποίηση στα δωμάτια του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση. 

 

Κυριακή 29 Ιαν:     Μιλάνο – Κόμο – Αθήνα - Πάτρα 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ώρα 8.30πμ έναρξη της αναχώρηση για την ξενάγηση στο 

Μιλάνο στα εξής μέρη: Κάστρο των Σφόρτσα, καθεδρικό ναό (Ντουόμο), Στοά Βιττόριο 

Εμμανουέλε, η διάσημη λυρική σκηνή «Σκάλα» του Μιλάνο, περπάτημα στην Via Brera, 

τον πιο κεντρικό δρόμο της ομώνυμης γειτονιάς, ιστορικός πυρήνας ανάμεσα Castello 

Sforzesco και Καθεδρικό Ναό Duomο (καφέ, εστιατόρια, γκαλερί, αντικερί, μπουτίκ, 

μικρά ξενοδοχεία). Γύρω στις 12.30πμ μεταφορά στην Λίμνη Κόμο (84km, άφιξη γύρω 

στις 1.30μμ), όπου θα ξεναγηθούμε στα εξής: Στις όχθες της με τις πολυτελείς βίλες, 

περπάτημα στο παλιό ιστορικό κέντρο με τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια, τα 

καταστήματα και τα καφέ. Ελεύθερος χρόνος μέχρι τις 3.45μμ & αναχώρηση για το 

αεροδρόμιο Malpensa του Μιλάνο (άφιξη γύρω στις 4.30μμ) απ’ όπου θα πάρουμε την 

πτήση των 6.45μμ για Αθήνα με άφιξη στις 10.15μμ. στο αεροδρόμιο Ελευθέριος 

Βενιζέλος. Άμεση αναχώρηση για την Πάτρα και άφιξη στον χώρο του σχολείου περίπου 

στις 1.30πμ-1.45πμ της Δευτέρας.  

 

Σύνολο διανυκτερεύσεων τρεις (3): 

Διανυκτερεύσεις στην Γαλλική πόλη Annemasse  2 

Διανυκτερεύσεις στην Ιταλική πόλη Μιλάνο  1 

 
2.4.  Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι: 

• Λεωφορείο (όχι διώροφο) για τις μετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδας. 

• Αεροπλάνα για τις μετακινήσεις Αθήνα-Ζυρίχη και Μιλάνο-Αθήνα. 

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

μετακινήσεις των μαθητών. Για τις μετακινήσεις με το αεροπλάνο να αναφέρονται στην 

προσφορά τα δρομολόγια και η εταιρεία. 

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 

ξενοδοχεία να παρέχουν πρωινό σε μπουφέ κοινό με όλους τους πελάτες του 

ξενοδοχείου. Να παρέχεται επίσης ημιδιατροφή είτε εντός των ξενοδοχείων είτε σε 

τοπικά εστιατόρια. 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 
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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. 

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

– 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.  

2.7. Δεύτερος Οδηγός. Δεν χρειαζόμαστε δεύτερο οδηγό για τις μετακινήσεις μας. Οι 

μετακινήσεις όμως να γίνονται σύμφωνα όμως με το πρόγραμμα της εκδρομής και 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (χρόνοι οδήγησης και στάσεις).  

2.8. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική. 

• 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.  

 

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, 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές ΚΤΕΟ. 

• Κλιματισμό. 

• Μικροφωνική εγκατάσταση. 

• Επαρκή χώρο για αποθήκευση αποσκευών. 
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• 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. 

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 

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.  

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

δωμάτια με κανονικά-ομοιόμορφα κρεβάτια. Βοηθητικά κρεβάτια (ράντζα) δεν 

είναι αποδεκτά. Η διαμονή των συνοδών καθηγητών θα γίνει σε μονόκλινα 

δωμάτια.  

 

4. Λόγοι αποκλεισμού μετά την επιλογή προσωρινού αναδόχου του 

διαγωνισμού. 

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

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

ημερών, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, διαφορετικά κρίνεται έκπτωτο. 

 

5. Δικαίωμα συμμετοχής 

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

ισχύουσα νομοθεσία. 

 

6. Χρόνος, τρόπος και τόπος υποβολής των προσφορών 

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

19-10-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Προσφορές που υποβάλλονται 

με email δεν γίνονται δεκτές. Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης της προθεσμίας 

υποβολής, καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. 

 

7. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών  
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Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 19-10-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

12.30μμ 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 από το σχολείο μας κατά το 80% μέχρι την πραγματοποίηση της 

εκδρομής στο γραφείο ταξιδιών και το 20% μετά την εκδρομή ως ρήτρα καλής 

εκτέλεσης. 

10. Διευκρινήσεις για την προσφορά 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 

• Έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη σύμβασης αστικής-επαγγελματικής  

ευθύνης 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: Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, τυχόν επιπλέον κόστος 

μεταφοράς αποσκευών, διόδια, φόροι ή τέλη διαμονής και γενικά οποιαδήποτε 

επιβάρυνση επιβάλλεται από τις τοπικές αρχές των τόπων διέλευσης ή διαμονής. 

• Το κόστος ανά μαθητή: 

i) Χωρίς επίσκεψη σε μουσεία. 

ii) Μαζί με επίσκεψη σε μουσεία. 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι το Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, 

το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

• Ρητή δέσμευση πως σε περίπτωση απαγόρευσης των εκδρομών από το Υπουργείο 

Παιδείας λόγω πανδημίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, τα χρήματα που έχει λάβει 

το γραφείο από το σχολείο μας θα επιστραφούν στο ακέραιο, οποτεδήποτε και να 

ανακοινωθεί η απαγόρευση από το Υπουργείο Παιδείας. Να αναφέρετε και τον 

σχετικό νόμο που σας δεσμεύει σε μια τέτοια περίπτωση. 

Προσφορές που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίς τα απαραίτητα 
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συνοδευτικά έντυπα, θα απορρίπτονται. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της 

ακύρωσης της εκδρομής, 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 14 της ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 

(ΦΕΚ 456/Β/13-2-2020). 

 

 

 

Ο Διευθυντής 

 

 

Παναγιώτης Πολυχρονόπουλος 


