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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΣΑΞΙΔΙΨΣΙΚΑ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΑ 
ΓΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΖΟΜΕΝΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ςτη ΦΑΓΗ 
 

Το Αρςϊκειο Γενικό Λύκειο Πϊτρασ τησ Φ.Ε., ςύμφωνα με την ΥΑ 129287/Γ2/02.12.11/, 
ΥΠΔΒΜΘ (ϊρθρο 14, §1) προκειμϋνου να πραγματοποιόςει εκπαιδευτικό μετακύνηςη, 
καλεύ τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικϊ γραφεύα να καταθϋςουν ςτη Διεύθυνςη του 
ςχολεύου ςφραγιςμϋνη οικονομικό προςφορϊ το αργότερο την Σρίτη 1 Νοεμβρίου 2016, 
12:00 με τισ εξόσ προδιαγραφϋσ: 
 

 ΠΡΟΟΡΙΜΟ:  

Χϊγη Ολλανδύασ / ςυμμετοχό ςτο μαθητικό ςυνϋδριο του ΜUN 
 

 ΑΝΑΦΨΡΗΗ:  
Από το Ελ. Βενιζϋλοσ 
 

 ΦΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  
Κυριακό 28 Ιανουαρύου 2017 ϋωσ Σϊββατο 4 Φεβρουαρύου 2017, με ϋξι (6) 
διανυκτερεύςεισ 

 

 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΟΦΨΝ:  
8 μαθητϋσ λυκεύου και δύο καθηγότριεσ 

 

 ΔΨΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΨΝ: 2κλινα ό 3κλινα 
ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΨΝ: μονόκλινα  

 
 ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΟ ΜΕΟ:  

(α) αεροπορικώσ ςτο Άμςτερνταμ (επιθυμητό εταιρεύα η Aegean, να αποφευχθούν οι 
εταιρεύεσ χαμηλού κόςτουσ, οι πτόςεισ δεν θα πρϋπει να εύναι νυχτερινϋσ. Επύςησ, οι 
μαθητϋσ και οι ςυνοδού θα μετακινούνται όλοι μαζύ με τισ ύδιεσ πτόςεισ.) 
(β) οδικώσ τη μετακύνηςη Άμςτερνταμ-Χϊγη κατϊ την ϊφιξη και Χϊγη-΄Αμςτερνταμ 

κατϊ την αναχώρηςη. Eφόςον υπϊρχει μετακύνηςη με λεωφορεύο, αυτό θα πληρού 
όλεσ τισ απαραύτητεσ προδιαγραφϋσ τησ ιςχύουςασ νομοθεςύασ. 

 

 ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ: ςτο κϋντρο τησ Χϊγησ -κοντϊ ςτο World Forum Convention Center-, με 
πρωινό [να δοθεύ και η τιμό για ενδεχόμενη ημιδιατροφό] . 
 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Κατϊ την ϊφιξό μασ την Κυριακό ςτο Άμςτερνταμ οργανωμϋνη 
ςύντομη ξενϊγηςη ςτο Άμςτερνταμ και ςτη ςυνϋχεια μεταφορϊ ςτο ξενοδοχεύο ςτη 
Χϊγη. Ανϊλογα με τισ ώρεσ ϊφιξησ και αναχώρηςησ των πτόςεων, η ξενϊγηςη θα 
μπορούςε να γύνει την ημϋρα τησ αναχώρηςησ ό την Τετϊρτη μετϊ τισ 13:00 μ.μ. 
 



 
Κϊθε προςφορϊ που θα κατατεθεύ  θα  πρϋπει να περιλαμβϊνει και να προβλϋπει τα εξόσ: 
 

 ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ: 
αςφαλιςτικό ςύμβαςη Αςτικόσ Ευθύνησ Διοργανωτό εκ μϋρουσ του ταξιδιωτικού 
πρακτορεύου και πλόρη ατομικό ταξιδιωτικό και ιατροφαρμακευτικό αςφϊλιςη 
ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αςφϊλειασ ζωόσ και 
τησ κϊλυψησ πρόςθετων εξόδων επιςτροφόσ και περύθαλψησ ςε περύπτωςη 
ατυχόματοσ ό αςθϋνειασ για όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ μαθητϋσ και καθηγητϋσ ςε όλη 
τη διϊρκεια τησ εκδρομόσ  

 

 ΑΚΤΡΨΣΙΚΑ ΣΕΛΗ: 
ςαφό προςδιοριςμό των ακυρωτικών τελών κατ’ ϊτομο, ανϊλογα με την χρονικό 
ςτιγμό που θα προκύψει ακύρωςη ςυμμετοχόσ μαθητό ό αντικατϊςταςη ςυνοδού, 
για κϊθε λόγο ακύρωςησ, καθώσ και λόγω αςθϋνειασ ό ϊλλησ αιτύασ για την οπούα δεν 
ϋχει ο μαθητόσ υπαιτιότητα 
 

 ΑΚΤΡΨΗ ΕΚΔΡΟΜΗ: 
Σε περύπτωςη που η εκδρομό δεν πραγματοποιηθεύ λόγω ανωτϋρασ βύασ ό ϋλλειψησ 
ϋγκριςησ τησ μετακύνηςησ από αρμόδιουσ φορεύσ, δεν θα υπϊρξει καμύα επιβϊρυνςη 
του ςχολεύου ό των μαθητών και, εφόςον το ταξιδιωτικό πρακτορεύο ϋχει ειςπρϊξει 
χρόματα, υποχρεούται ςε επιςτροφό.   
 

 ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΕΚΔΡΟΜΗ: 
ςαφόσ υπολογιςμόσ  
(α) του ςυνολικού κόςτουσ τησ εκδρομόσ (με όλουσ τουσ φόρουσ και τα τα τϋλη) 
(β) αναλυτικϊ του κόςτουσ για κϊθε υπηρεςύα που παρϋχεται 

   (γ) τησ τελικόσ τιμόσ ανϊ μαθητό (ςυμπεριλαμβανομϋνου του κόςτουσ ςυμμετοχόσ 
των ςυνοδών)  

       Έκδοςη ονομαςτικών αποδεύξεων για κϊθε μαθητό/-τρια 
 

 ΕΓΓΤΗΕΙ: 
(α) εγγυητικό επιςτολό διεκπεραύωςησ τησ εκδρομόσ  
(β) υπεύθυνη δόλωςη ότι το ταξιδιωτικό πρακτορεύο διαθϋτει ιςχύουςα ϊδεια 

λειτουργύασ και ιςχύον ειδικό ςόμα λειτουργύασ, καθώσ και φωτοαντύγραφα 
αυτών 

 
Οποιαδόποτε ϊλλη πληροφορύα ό επιςόμανςη, η οπούα κατϊ την κρύςη του 
ταξιδιωτικού πρακτορεύου θα διευκρινύζει τισ προςφερόμενεσ υπηρεςύεσ του, θα 
ςυνεκτιμηθεύ από την επιτροπό αξιολόγηςησ. 
 
ημαντική ημείωςη: Η προςφορϊ να λϊβει υπόψη τησ και την προκήρυξη τησ 
αντίςτοιχησ εκπαιδευτικήσ μετακίνηςησ του Α΄Αρςακείου Λυκείου Χυχικού [ΔΔΕ 
Ανατολικήσ Αττικήσ] και του Αρςακείου Λυκείου Πατρών, καθώσ επιθυμία μασ είναι 
η κατϊ το δυνατό από κοινού μετακίνηςη και ξενϊγηςη, καθώσ και η διαμονή ςτο 
ίδιο ξενοδοχείο. 

 
 

Από τη Διεύθυνςη του Σχολεύου 


