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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκδρομή στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας CERN στην 

Ελβετία 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας CERN στην Ελβετία 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 6-11-2019                                                                                    ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: Απογευματινή ώρα 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  12-11-2019                                                                                 ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: Βραδινή ώρα 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 44                            ΤΑΞΗ ή ΤΑΞΕΙΣ: A’, B’, Γ΄ Λυκείου 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 4 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1
η
 μέρα. ΑΓΡΙΝΙΟ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-Εν Πλω (6-11-19) 

Συγκέντρωση, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Άφιξη και ύστερα 

από τις απαραίτητες διατυπώσεις, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την Αγκόνα. Διανυκτέρευση στο 

πλοίο. 

                   2
η
 μέρα. ΑΓΚΟΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ (7-11-19) 

Άφιξη του πλοίου στην Ανκόνα στις 14.00, αποβίβαση και αναχώρηση για το Μιλάνο με στάση στη 

διαδρομή για ξεκούραση. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση. 

                    3
η
 μέρα. ΜΙΛΑΝΟ – ΓΕΝΕΥΗ (8-11-19) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια αναχώρηση για Γενεύη με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη σε πόλη στα 

σύνορα Γαλλίας-Ελβετίας ή στην ευρύτερη περιοχή της Γενεύης, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 

διανυκτέρευση.  

                    4
η
 μέρα. ΓΕΝΕΥΗ – επίσκεψη στο CERN (9-11-19) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας CERN, στο μεγαλύτερο 

και πιο αξιόλογο ερευνητικό κέντρο στον κόσμο, ώρα ραντεβού 14:00.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 

διανυκτέρευση. 

                                                               

 



5
η
 μέρα. ΓΕΝΕΥΗ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ (10-11-19) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο, αναχώρηση για Ιταλία με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση. Άφιξη στην περιοχή 

της Μπολόνιας, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

                    6
η
 μέρα ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΑΓΚΟΝΑ (11-11-19) 

 Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο, αναχώρηση για την Αγκόνα με στάσεις στη διαδρομή. Άφιξη στο λιμάνι 

της Αγκόνα και επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την Ηγουμενίτσα. 

 7
η
 μέρα. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΑΓΡΙΝΙΟ (12-11-19) 

Άφιξη του πλοίου στο Λιμάνι της Ηγουμενίτσας και αναχώρηση για την επιστροφή  στο Αγρίνιο.  

 

 

 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. 

2. Το ξενοδοχείο να είναι τριών (3) αστέρων τουλάχιστον με ημιδιατροφή.  Τα δωμάτια των 

μαθητών να είναι τετράκλινα, τρίκλινα ή δίκλινα και αν είναι δυνατόν στον ίδιο όροφο και τα 

δωμάτια των συνοδών μονόκλινα.   

3. Στο πλοίο τετράκλινες καμπίνες για τους μαθητές και δίκλινες για τους συνοδούς και η 

ναυτιλιακή εταιρεία να είναι αξιόπιστη και το πλοίο να πληροί όλες τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών.  

4. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κλπ) 

5. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση που 

καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένεια, σύμφωνα με το άρθρο 13 της με 

αριθμ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681/Τ.Β΄)Υ.Α του ΥΠ.Π.Ε.Θ 

6. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σαφής αναφορά της τιμής που θα διαμορφωθεί σε 

περίπτωση αύξησης ή μείωσης του αριθμού των συμμετεχόντων μαθητών. 

7. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 

8. Δύο έμπειροι οδηγοί και συνοδός γραφείου-ξεναγός. 

 

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι 

διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο 

οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης και η ασφάλεια 

διοργανωτή και ότι τα χρήματα θα δοθούν κατά ένα μέρος τους ως προκαταβολή, ύστερα από 

σχετική συμφωνία και τα υπόλοιπα την επομένη της επιστροφής της εκδρομής. 

Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω τραπέζης. 

Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να 

αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες (κατακράτησης μέρους των συμφωνημένων 

χρημάτων, αποκλεισμός από μελλοντικές εκδρομές κ.λ.π.) 

 



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μόνο σε σφραγισμένο 

φάκελο (όχι ηλεκτρονικά) στο γραφείο του Διευθυντή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27 

Σεπτεμβρίου  2019 και ώρα αυστηρά 11:00 π.μ. 

 

 

   

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                              

                                                                               


