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Ρν 4ν ΓΔΙ ΘΔΟΘΟΑΠ δηνξγαλώλεη εμαήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηελ Διβεηία θαη επίζθεςε 

θέληξν ππξεληθώλ εξεπλώλ CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), ζην κνπζείν ηνπ 

Δξπζξνύ Πηαπξνύ θαη ζηα γξαθεία ηνπ Νξγαληζκνύ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηνπο καζεηέο ηεο B’ θαη Γ’ 

ηάμεο θαη θαιεί ζύκθσλα κε ηελ .Α. 33120/ΓΓ4/28-02-2017 (Φ.Δ.Θ. 681, η. Β΄, 06-03-2017) ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο (ηαμηδησηηθά - ηνπξηζηηθά γξαθεία) πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

επηινγήο,  λα ππνβάιινπλ ηελ  πξνζθνξά ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη ηελ  Σπίηη 

7/5/2019 θαη ώξα 1:00 μ.μ. ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

Νη πξνζθνξέο ησλ ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα 

θαη απαηηήζεηο: 

1. Ξξννξηζκόο: Κηιάλν – Επξίρε - Γελεύε 

2. Ζκεξνκελίεο εθδξνκήο: από Ξαξαζθεπή 8/11/2019 έσο θαη Ρεηάξηε 13/11/2019. Ρν ζύλνιν 

ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ είλαη πέληε (5). 

3. Ξξνβιεπόκελνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: 41 καζεηέο θαη 4 ζπλνδνί θαζεγεηέο. 

4. Κεηαθνξηθά κέζα:  

Αεξνπιάλν θαη νδηθή κεηαθίλεζε κε ιεσθνξεία.  

Πε πεξίπησζε πνπ ε αεξνπνξηθή εηαηξία πξνβιέπεη ηε δσξεάλ κεηαθνξά κόλν κηαο 

ρεηξαπνζθεπήο λα καο ππνδείμεηε ηνλ πεξηνξηζκό ηεο. Δπηπιένλ παξαθαιείζηε λα καο δώζεηε 

πξνζθνξά γηα κεγαιύηεξε απνζθεπή, πέξαλ ηεο ρεηξαπνζθεπήο. 

Ρν πξαθηνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πνιπηειή θιηκαηηδόκελα ιεσθνξεία πνπ λα πιεξνύλ ηηο 

απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο (ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, δειηίν θαηαιιειόηεηαο, 

ΘΡΔΝ, δώλεο αζθαιείαο θιπ), λα είλαη δε ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ θαζ’ όιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο κε έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο νδεγνύο.  

Θα πξέπεη επίζεο λα θαιύπηεηαη ε δπλαηόηεηα επίζθεςεο ηνπ θέληξνπ θάζε πόιεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα, αθόκε θαη κε ην ιεσθνξείν αλ απαηηεζεί.   

5. Θαηάιπκα:  

Μελνδνρεία ηξηώλ θαη πάλσ αζηέξσλ ζην θέληξν ησλ πόιεσλ ηα νπνία λα έρνπλ απαξαίηεηα 

είζνδν ειεγρόκελε από ην πξνζσπηθό ηνπ γηα ηε βέιηηζηε αζθάιεηα ησλ καζεηώλ. Ρα δσκάηηα 

ζα πξέπεη λα είλαη, θαηά βάζε, έσο ηεηξάθιηλα  γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο 

ζπλνδνύο θαζεγεηέο. Όινη νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη ησλ μελνδνρείσλ λα είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ 

ζρνιείνπ, ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαηά ηε δηακνλή θαη ηα μελνδνρεία λα πιεξνύλ όιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εύξπζκε δηακνλή (ζέξκαλζε, δεζηό λεξό, θαζαξηόηεηα θιπ).  

Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, πιήξεο πξσηλό θαζεκεξηλά, θαζώο θαη πέληε (5)  

γεύκαηα θαηά πξνηίκεζε δείπλσλ. 
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6. Ζ δηακνλή θαη κεηαθίλεζε ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ ζα πξέπεη λα είλαη δσξεάλ. 

7. Μελαγήζεηο:  

ζηελ πξνζθνξά λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θόζηνο ησλ μελαγήζεσλ ζηηο πόιεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο. Λα αλαθέξνληαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ 

μελαγήζεσλ θαη αλαιπηηθά ηα κλεκεία / ρώξνη επίζθεςεο.   

8. Καδί κε ηελ πξνζθνξά θάζε ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ππεύζπλε δήισζε όηη 

δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

9. Ζ πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεη αηνκηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο, 

νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζε θάζε ρώξν, κε θαιύςεηο δσήο, αηπρήκαηνο, λνζειείαο θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθώλ εμόδσλ θαζώο θαη επείγνπζαο αεξνκεηαθνξάο. 

10. Λα αλαθέξεηαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζηελ νπνία είλαη αζθαιηζκέλν ην ιεσθνξείν θαη ε νπνία 

παξέρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηνπο επηβαίλνληεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

11. πνρξεσηηθά λα αλαθέξεηαη ε αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

12. Λα αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο θαζώο θαη ε νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε αλά καζεηή κε ηελ πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξνβιεπόκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ. 

Πηηο πξνζθεξόκελεο ηηκέο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη νπνηνζδήπνηε θόξνο, ηέιε θαη 

θξαηήζεηο θάζε είδνπο. 

13. Πηελ πξνζθνξά  ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη λα αλαγξάθνληαη:    

i. Ζ νλνκαζία θαη ε δηεύζπλζε θάζε μελνδνρείνπ θαζώο θαη ε θαηεγνξία ηνπ (ξεηή 

αλαθνξά). 

ii. Ζ αεξνπνξηθή εηαηξεία θαη ν αξηζκόο πηήζεο. 

iii. Βεβαίσζε όηη θάζε μελνδνρείν έρεη είζνδν ειεγρόκελε από ην πξνζσπηθό ηνπ. 

iv. Λα δηεπθξηλίδεηαη κέρξη πνηνλ αξηζκό κπνξεί λα κεησζεί ν αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ ώζηε 

λα κελ κεηαβιεζεί ην θόζηνο αλά άηνκν (εμππαθνύεηαη αληίζηνηρε κείσζε ζην ζπλνιηθό 

θόζηνο).  

v. Ξξνζδηνξηζκόο ησλ αθπξσηηθώλ ηειώλ θαη’ άηνκν, αλάινγα κε ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

ζα πξνθύςεη αθύξσζε ζπκκεηνρήο καζεηή θαζώο θαη επηβάξπλζε λένπ ζπκκεηέρνληα 

ζηελ αθπξσκέλε ζέζε. 

vi. πεύζπλε δήισζε όηη ε πξνζθεξόκελε ηηκή είλαη ηειηθή θαη ζε απηή   

ζπκπεξηιακβάλεηαη νπνηνζδήπνηε θόξνο, ηέινο θαη θξαηήζεηο θάζε είδνπο. Πε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα γίλεη αθξηβήο αλαθνξά γηα ηηο πεξηπηώζεηο θαηαβνιήο 

επηπιένλ ρξεκάησλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ρξεώζεηο πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ. 

14. Πην ηαμηδησηηθό γξαθείν πνπ ζα επηιεγεί ζα θαηαβιεζεί ην 30% ηελ πέκπηε εκέξα από ηελ 

εκέξα ηεο επηινγήο ηνπ, ην 60% αθνύ επηβεβαησζνύλ, κε ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά, ε 

εμόθιεζε ησλ εηζηηεξίσλ θαζώο θαη νη θξαηήζεηο ζηα μελνδνρεία κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 

πξνθήξπμεο, θαη ην ππόινηπν 10% ην πνιύ δύν εκέξεο κεηά ηελ επηζηξνθή.   

15. Ν δηαγσληζκόο είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο.  

16. Ζ κε ηήξεζε ελόο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ όξσλ αθπξώλεη ηελ πξνζθνξά. 

17. Νη πξνζθνξέο ζα αλνηρζνύλ ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή, παξνπζία όζσλ ελδηαθεξνκέλσλ 

επηζπκνύλ λα παξεπξεζνύλ ηελ Σεηάπηη 8/5/2019  και ώπα 10:00 θαη ηελ ίδηα κέξα ζα γίλεη 

ε επηινγή ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη, όζν θαη ε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ 

πξαθηηθνύ. 

18.  Ρν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ γξαπηή δηεπθξίληζε όπσο θαη ην 

δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή 

άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ. 

 



 

Αξιολογικέρ παπάμεηποι πος θα επηπεάζοςν ηην ανάθεζη ηηρ εκδπομήρ ζηο ηοςπιζηικό 

γπαθείο: 

 Ζ γεληθή ηηκή αλά καζεηή 

 Ζ πεξηνρή θαη ε θαηεγνξία ησλ μελνδνρείσλ 

 Ρν πξσηλό (πιήξεο κπνπθέ) θαη ηα πξνζθεξόκελα γεύκαηα. 

 Ζ νινήκεξε δηάζεζε ησλ ιεσθνξείσλ 

 Ρν πξόγξακκα ησλ μελαγήζεσλ 

 Ζ δήισζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ λα αθνινπζήζεη ην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο όπσο θαη ε 

γεληθόηεξε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία. 

 

Ππόγπαμμα εκπαιδεςηικήρ εκδπομήρ 

Οι ώπερ ηος ππογπάμμαηορ είναι ενδεικηικέρ και μποπούν να ηποποποιηθούν ανάλογα με ηιρ 

δςναηόηηηερ ηυν μεηαθοπών και γενικόηεπα ηιρ ζςνθήκερ ηηρ εκδπομήρ. 

Παρασκεσή 08/11/2019 

09:00 - Ανασώπηζη από Κέπκςπα για Θεζζαλονίκη. 

16:00 - Ανασώπηζη από Θεζζαλονίκη για Μιλάνο.  

19:00 - Γιανςκηέπεςζη ζε ξενοδοσείο ζηο Μιλάνο. 

Σάββατο 09/11/2019   

08:00 - Ππυινό και ανασώπηζη για Λοςκέπνη και Εςπίση. Ξενάγηζη ζηιρ πόλειρ. 

20:00 - Γιανςκηέπεςζη ζε ξενοδοσείο ζηη Εςπίση. 

Κσριακή 10/11/2019 

08:00 - Ππυινό και ανασώπηζη για ξενάγηζη ζε Βέπνη και Γενεύη.  

15:30 - Δπίζκετη ζηο μοςζείο ηος Δπςθπού Σηαςπού ζηη Γενεύη. 

19:00 - Γιανςκηέπεςζη ζε ξενοδοσείο ζηη Γενεύη. 

Δεστέρα 11/11/2019 

08:00 - Ππυινό και επίζκετη ζηο CERN.  

13:00 - Ανασώπηζη για Λυζάνη και ξενάγηζη.  

20:00 - Δπιζηποθή ζηο ξενοδοσείο. 

Τρίτη 12/11/2019 

08:00 - Ππυινό και επίζκετη ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηος ΟΖΔ.  

12:00 - Ανασώπηζη για Σιόν, Κόμο, Μιλάνο και ξενάγηζη.  

20:00 - Γιανςκηέπεςζη ζε ξενοδοσείο ζηο Μιλάνο. 

Τετάρτη 13/11/2019 

08:00 - Ππυινό και πεπιήγηζη ζηο Μιλάνο. 

16:00 - Ανασώπηζη από Μιλάνο για Θεζζαλονίκη. 

23:30 - Ανασώπηζη από Ζγοςμενίηζα για Κέπκςπα. 
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