
 

 

 

 

ΘΕΜΑ :  «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ» 

 

 ΣΧΕΤ. : Υ.Α. 20883/ΓΔ4/13-2-2020, αρ. 5, παρ. Στ΄  (ΦΕΚ 456/Β΄/13/02/2020) 

 

Το Πρότυπο Γενικό Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά προτίθεται να πραγματοποιήσει εκδρομή στο 

Ερευνητικό Κέντρο CERN στη Γενεύη της Ελβετίας.  Η εκδρομή θα έχει διάρκεια τεσσάρων (4) 

ημερών και το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης είναι από 04/05/2023 έως 07/05/2023. 

 

Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων είναι 44 μαθητές/τριες και 4 συνοδοί-καθηγητές. 

 

Απαραίτητα στοιχεία της εκδρομής και οι απαιτήσεις είναι: 

 

• Προορισμός: Γενεύη ή γύρω περιοχές για έδρα της διαμονής.  

• Τρόπος μετάβασης-επιστροφής: Συνδυαστικά με αεροπλάνο με απευθείας πτήσεις Αθήνα-Γενεύη-

Αθήνα ή σε εναλλακτικό αεροδρόμιο, κατά προτίμηση με την Aegean Airlines και με τουριστικό 

λεωφορείο. Η πτήση αναχώρησης να είναι πρωινή και η  πτήση επιστροφής απογευματινή. 

• Μετακινήσεις: Με τουριστικά λεωφορεία. Αυτά θα πρέπει να πληρούν τους προβλεπόμενους από το 

νόμο όρους και προϋποθέσεις, να έχουν άδεια κυκλοφορίας κατά προτίμηση μετά από το 2010. 

• Σημείο αναχώρησης και επιστροφής: το Σχολείο. 

• Διαμονή: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στην  περιοχή της Γενεύης ή στις γύρω περιοχές σε κεντρικό 

ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων (τα ξενοδοχεία τα οποία θα προταθούν, να αναφέρονται ονομαστικά), με 

πρωινό σε μπουφέ και τα αντίστοιχα δείπνα στο ξενοδοχείο ή εκτός. Το δείπνο  να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον 1 σαλάτα ανά 2 άτομα, 1ο και 2ο πιάτο ανά άτομο και επιδόρπιο ανά άτομο. Οι μαθητές 

να διαμένουν κυρίως σε δίκλινα - τρίκλινα δωμάτια και οι καθηγητές σε μονόκλινα.  Τα δωμάτια να 

βρίσκονται όλα στο ίδιο κτήριο. Στην προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου θα γίνεται ρητή αναφορά 

στην κατηγορία του καταλύματος που προτείνει. 

• Στο πρόγραμμα να περιλαμβάνονται οι εξής επισκέψεις – περιηγήσεις – μετακινήσεις:  

 

o 1η μέρα (04/05/2023): Πειραιάς – αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. 

Άφιξη στο αεροδρόμιο προορισμού, επίσκεψη στο χιονοδρομικό κέντρο Σαμονί και στη 

πόλη του Ανεσύ. 

o 2η μέρα (05/05/2023): Επίσκεψη στις πόλεις Βέρνη και Γκρουγιέρ. 

o 3η μέρα (06/05/2023): Επίσκεψη στο CERN (το λεωφορείο θα παραμείνει στον χώρο του 

CERN για πιθανές μετακινήσεις). Το απόγευμα επίσκεψη στη πόλη της Γενεύης. 

o 4η μέρα (07/05/2023): Επίσκεψη στην πόλη και στο Ολυμπιακό μουσείο της Λωζάννης, 

επίσκεψη στην πόλη του Μοντρέ και επίσκεψη στο κάστρο Σιγιόν. Αναχώρηση για 

Αθήνα. 

Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος – Πειραιάς. 

 

 
       Πειραιάς,  

 

       Αριθμ. Πρωτ.  

 

        Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 
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• Όλες οι επισκέψεις θα πρέπει να είναι προγραμματισμένες από το τουριστικό γραφείο. 

• Να παρίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής, αρχηγός-ξεναγός από το τουριστικό γραφείο. 

• Να παρέχεται ιατροφαρμακευτική κάλυψη μαθητών και συνοδών. 

• Υποχρεωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη 

ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή. 

• Ασφαλιστική κάλυψη κατά του COVID-19. 

• Ειδικό σήμα λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου, σε πρόσφατα επικυρωμένο αντίγραφο, που θα 

κατατεθεί μαζί με την προσφορά.  

• Το πρακτορείο θα φροντίσει για ομαδικά εισιτήρια τόσο για το Ολυμπιακό Μουσείο όσο και για το 

κάστρο Σιγιόν. 

• Στην προσφορά να αναφέρεται το τελικό συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (δηλαδή 

αεροπορικά εισιτήρια, φόροι αεροδρομίων, είσοδοι σε μουσεία κ.λπ.), καθώς και η τελική 

συνολική τιμή ανά μαθητή/τρια, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.  

• Οικονομική ρήτρα - 30% του συνολικού ποσού - στην περίπτωση που δε θα τηρηθούν οι όροι της 

συμφωνίας 

• Το τουριστικό γραφείο που θα επιλεγεί, πρέπει, πριν την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει 

βεβαίωση κράτησης των δωματίων στο προτεινόμενο ξενοδοχείο, καθώς και το ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο αστικής επαγγελματικής ευθύνης.  

• Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα, σε συνεργασία με το επιλεγμένο γραφείο, να τροποποιήσει τις 

ημερομηνίες πραγματοποίησης της εκδρομής ή του προγράμματος της εκδρομής, αν προκύψει 

σοβαρή αιτία.  

• Τρόπος πληρωμής:   

(i) 10% νε την υπογραφή της σύμβασης 
(ii) 60% μία εβδομάδα πριν την αναχώρηση και 

(iii) εξόφληση του υπόλοιπου 30%, 3 ημέρες μετά την επιστροφή. 

 

Τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία καλούνται να υποβάλουν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του 

Πρότυπου ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής, σφραγισμένες προσφορές (όχι email) το αργότερο μέχρι την 

Παρασκευή 17/02/23 και ώρα 12:00. Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη. Οι προσφορές 

θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις επιπλέον ενδεχόμενες βελτιωτικές 

προτάσεις, και θα είναι σύμφωνες με τη σχετική νομοθεσία. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή επιλογής την Παρασκευή 

17/02/23  και ώρα 12:30 στο Γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου.  

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστή μορφή – με φωτοαντίγραφα α. της  

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, β. του ειδικού σήματος λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται  

σε ισχύ, γ. την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του  

τουριστικού γραφείου στην οποία να αναφέρεται ότι: α. τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά  

τις μετακινήσεις των μαθητών βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, β. διαθέτουν πιστοποιητικό  

πρόσφατου ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. και γ. θα έχουν ελεγχθεί τα οχήματα και οι οδηγοί από τμήμα της  

τροχαίας πριν την προβλεπόμενη αναχώρηση. Οι προσφορές θα ανοιχτούν όπως προβλέπει ο νόμος  

ενώπιον επιτροπής καθηγητών, αντιπροσώπων των μαθητών και του Συλλόγου γονέων και  

κηδεμόνων. Θα πρέπει να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή της εκδρομής. Η επιτροπή, πέραν της  

τιμής, θα συνεκτιμήσει την ποιότητα των προσφερόμενων παροχών, την παρεχόμενη ασφάλεια καθώς  

και τις εγγυήσεις για όσα επικαλείται κάθε πρακτορείο και δεν υποχρεούται να επιλέξει εκείνο που  

μειοδοτεί. 

 

Ο  Διευθυντής 

 

 

  Χαράλαμπος Μηνάογλου 


