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ΘΕΜΑ : «Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ ηαξιδιωηικών γπαθείων για ηην ππαγμαηοποίηζη 

ηεηπαήμεπηρ εκπαιδεςηικήρ επίζκεψηρ ομάδαρ μαθηηών ζηο επεςνηηικό κένηπο CERN - Γενεύη» 
 

1 ΣΧΟΛΕΙΟ 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

2 ΠΡΟΟΡΛΜΟ 

CERN – Γενεφθ Ελβετίασ, από   2/3/2020 ζωσ 

5/3/2020 

3 ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ ΑΝΑΧΩΡΘΘ Δευτζρα, 2/3/2020, από Ακινα προσ Ηυρίχθ (πρωινι 
αεροπορικι πτιςθ)  

4 ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ ΕΠΛΣΡΟΦΘ 

Πζμπτθ, 5/3/2020, από Ηυρίχθ προσ Ακινα 

(τελευταία βραδινι αεροπορικι πτιςθ) 

5 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΛΚΜΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ 

(ΜΑΚΘΣΕ-ΚΑΚΘΓΘΣΕ) 

35  μακθτζσ 

3 ςυνοδοί κακθγθτζσ 

6 
ΜΕΣΑΦΟΡΛΚΟ ΜΕΟ/Α- 

ΠΡΟΚΕΣΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ 

 Σουριςτικό λεωφορείο, ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών για μεταφορά από το χώρο του 
ςχολείου ςτο αεροδρόμιο Ελ. Βενιηζλοσ και από το 
αεροδρόμιο Ελ. Βενιηζλοσ ςτο  χώρο του ςχολείου. 

 Αεροπλάνο, αεροπορικά ειςιτιρια με πρωινι απ’ 
ευκείασ μετάβαςθ από Ακινα   αεροδρόμιο τθσ 
Ηυρίχθσ και με τθν τελευταία διακζςιμθ βραδινι 
τθσ θμζρασ επιςτροφισ από αεροδρόμιο τθσ 
Ηυρίχθσ  Ακινα (όχι  low budget εταιρείεσ) 

http://1gym-meliss.gr/


 Σουριςτικό λεωφορείο ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών ςτθν αποκλειςτικι διάκεςθ των 
μακθτών και των κακθγθτών κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
τθσ εκδρομισ (με βάςθ το πρόγραμμα που κα 
διαμορφώςει το ςχολείο). 

 Διάκεςθ ζμπειρου ςυνοδοφ με γνώςθ τθσ 
περιοχισ  κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ (από 
τθν αναχώρθςθ από το ςχολείο μζχρι και τθν 
επιςτροφι ςτο χώρο του ςχολείου).  

7 

ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ- 

ΠΡΟΚΕΣΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ 

(ΜΟΝΟΚΛΛΝΑ/ΔΛΚΛΛΝΑ/ΣΡΛΚΛΛΝΑ- 

ΠΡΩΛΝΟ Ι ΘΜΛΔΛΑΣΡΟΦΘ) 

 Ξενοδοχείο 4* ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Γενεφθσ   

(ςτθν προςφορά να αναφζρεται ρθτά θ κατθγορία 

και το όνομα του καταλφματοσ) 

 Πρωινό για κάκε μζρα και βραδινό για 2 μζρεσ 

(Δευτζρα 2-3-2020 και Σετάρτθ 4-3-2020) για τουσ 

μακθτζσ και τουσ κακθγθτζσ 

 Δίκλινα ι τρίκλινα δωμάτια για τουσ μακθτζσ 
(γειτονικά με τουσ κακθγθτζσ) 

 Μονόκλινα δωμάτια για τουσ κακθγθτζσ 

8 
ΛΟΛΠΕ ΤΠΘΡΕΛΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΚΘΘ 

ΕΚΔΘΛΩΕΩΝ, ΕΠΛΚΕΨΘ ΧΩΡΩΝ, ΓΕΤΜΑΣΑ κ.τ.λ.) 

Σο πρόγραμμα τθσ εκδρομισ κα διαμορφωκεί ςε 
ςυνεννόθςθ με τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ. Γενικά, κα 
περιλαμβάνει: 

 Μετακινιςεισ  με το λεωφορείο, ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ του Τ.ΠΑΛ.Κ., βάςει του 
προγράμματοσ που κα διαμορφώςει το ςχολείο. 

 Ζλλθνα ςφνοδο-ξεναγό του γραφείου ςτθ διάκεςθ 
μασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ 

Δπίζκετε ζηο CERN-Γενεύε, ζηον ΟΖΔ  αλλά και ζε 

άλλερ πόλειρ/πεπιοσέρ πεπιβαλλονηικού, πολιηιζηικού 

και επιζηεμονικού ενδιαθέπονηορ (ενδεικηικά: Γενεύε, 

Βέπνε, Λυδάνε, Μονηπέ, Λοςκέπνε, Εςπίσε κ.ά.) 

βάζει ηος ππογπάμμαηορ 

 Μετακινιςεισ εντόσ CERN με το λεωφορείο 

9 ΑΦΑΛΛΘ ΕΤΚΤΝΘ ΔΛΟΡΓΑΝΩΣΘ 

ΝΑΙ 

τθν προςφορά να περιλαμβάνεται το ςυμβόλαιο 

Αςφάλιςθσ Ευκφνθσ του διοργανωτι. 

10 

ΠΡΟΚΕΣΘ ΠΡΟΑΛΡΕΣΛΚΘ ΑΦΑΛΛΘ ΚΑΛΤΨΘΕΞΟΔΩΝ 

Ε ΠΕΡΛΠΣΩΘ ΑΣΤΧΘΜΑΣΟ  Ι ΑΚΕΝΕΛΑ ΚΑΚΩ ΚΑΛ 

ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΑΚΣΘ ΕΠΛΣΡΟΦΘ ΣΟΤ ΣΘΝ ΑΚΘΝΑ 

ΝΑΙ 

τθν προςφορά να περιλαμβάνεται το ςυμβόλαιο 

ομαδικισ και ατομικισ αςφάλιςθσ όλων των 

μετακινουμζνων. 



11 

ΣΕΛΛΚΘ ΤΝΟΛΛΚΘ ΣΛΜΘ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΤ 

ΣΑΞΛΔΛΟΤ(ΤΜΠΕΡΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α. και 

λοιπών φόρων) 

ΝΑΙ 

12 
ΕΠΛΒΑΡΤΝΘ ΑΝΑ ΜΑΚΘΣΘ 

(ΤΜΠΕΡΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων) 
ΝΑΙ 

13 ΡΘΣΡΑ ΑΚΕΣΘΘ  ΟΡΩΝ ΤΜΦΩΝΛΑ 20% του ςυνολικοφ ποςοφ (κα καταβλθκεί τθν 
επομζνθ τθσ επιςτροφισ ςτο χώρο του ςχολείου). 

14 
ΚΑΣΑΛΘΚΣΛΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σρίτθ, 8/10/2019 και ώρα 11:00 

15 ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ ΩΡΑ ΑΝΟΛΓΜΑΣΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Σρίτθ, 8 /10 / 2019 και ώρα 14:00  

Επιςθμαίνεται ότι: 

1. Οι προςφορζσ κατατίκενται κλειςτέσ, ςε έντυπη μορφή (όχι με email ι fax) ςτο ςχολείο. Οι 

εκπρόκεςμεσ προφορζσ δεν κα γίνουν δζκτεσ. Μετά τθν επιλογι του πρακτορείου, κα υπογραφεί 

ςυμβόλαιο μεταξφ του ςχολείου και του πρακτορείου για τθν τιρθςθ των δεςμεφςεων. 

2. Με κάκε προςφορά κατατίκεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτιτωσ και Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι 

διακζτει βεβαίωςθ ςυνδρομισ των νόμιμων προχποκζςεων λειτουργίασ τουριςτικοφ γραφείου. 

3. Σθν επομζνθ τθσ ανάκεςθσ τθσ εκδρομισ, πρζπει να προςκομιςκοφν ςτο ςχολείο βεβαιώςεισ κράτθςθσ 

των ειςιτθρίων και του ξενοδοχείου. ε διαφορετικι περίπτωςθ ακυρώνεται θ ανάκεςθ και θ εκδρομι 

ανατίκεται χωρίσ άλλθ διαδικαςία ςτο επόμενο προτιμθτζο πρακτορείο.  

4. Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ προςφορών, πζραν τθσ τιμισ, κα ςυνεκτιμιςει τθν ποιότθτα των 

προςφερόμενων παροχών, τθν παρεχόμενθ αςφάλεια και εγγυιςεισ για όςα επικαλείται,  προκειμζνου 

να επιλζξει τθν πλζον ποιοτικά και οικονομικά ςυμφζρουςα προςφορά.  

                         Θ  Διευκφντρια 

οφία Μαραβζλια 


