
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Θέμα : «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηη διοπγάνυζη  5-ήμεπηρ 

εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ ηος 7
ος

 ΓΕΛ Πάηπαρ  ζηη Γεπμανία » 

Σν 7
ν
  Γεληθό Λύθεην Πάηξαο, πξνηίζεηαη λα δηνξγαλώζεη κία  5ήκεξε εθπαηδεπηηθή 

επίζθεςε  ζην Βνύπεξηαι Γεξκαλίαο κε ηε ζπκκεηνρή καζεηώλ ηεο Α΄ Σάμεο, ζηα 

πιαίζηα  πξόζθιεζεο   από ην Διιεληθό Γπκλάζην – Λύθεην ηνπ Βνύπεξηαι  . Γηα ην 

ζθνπό απηό, ε Γηεύζπλζε ηνπ 7
νπ

  Γεληθνύ Λπθείνπ Πάηξαο, θαιεί ηνπο ηαμηδησηηθνύο 

πξάθηνξεο πνπ ελδηαθέξνληαη, λα ππνβάινπλ θιεηζηή έληππε πξνζθνξά γηα ηελ 

δηνξγάλσζε ηεο εθδξνκήο - κεηαθίλεζεο κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

Α) Πηζαλή  εκεξνκελία εθδξνκήο: ζην δηάζηεκα από  1- 4-2019  έυρ  5- 4-2019  

Β) Γηάξθεηα εθδξνκήο:  5 ημεπών (5 εξγάζηκσλ- 4 δηαλπθηεξεπζεηο) 

Ενδεικηικό Ππόγπαμμα εκδπομήρ :  

ΓΔΤΣΔΡΑ , 1- 4-2019 : Αλαρώξεζε από ην ζρνιείν ,άθημε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε  

γηα Γεξκαλία ,κε πξννξηζκό ην Βνύπεξηαι.                                                                           

Άθημε ζην Βνύπεξηαι , ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν , δηαλπθηέξεπζε .                              

ΣΡΙΣΗ  , 2-4-2019 : Δπίζθεςε ζην    Διιεληθό ζρνιείν ηνπ Βνύπεξηαι  - μελάγεζε ζηελ 

πόιε  ηνπ Βνύπεξηαι.                                                                                                                        

ΣΔΣΑΡΣΗ , 3-4-2019: Δπίζθεςε   -  πεξηήγεζε   ζηελ πόιε ηνπ Νηίζειληνξθ . 

Δπηζηξνθή ζην Βνύπεξηαι ,δηαλπθηέξεπζε.                                                                                                           

ΠΔΜΠΣΗ , 4-4-2019:  Δπίζθεςε  -  πεξηήγεζε ζηελ πόιε ηεο Κνισλίαο.    Δπηζηξνθή 

ζην Βνύπεξηαι ,δηαλπθηέξεπζε.                                                                                     

ΠΑΡΑΚΔΤΗ , 5-4-2019: .Αλαρώξεζε θαη άθημε  αεξνπνξηθώο    ζηελ Αζήλα . 

Αλαρώξεζε νδηθώο θαη άθημε ζηελ Πάηξα.   

Γ) Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ :  30-35    

Γ) Αξηζκόο ζπλνδώλ : 3  

          ύνολικόρ απιθμόρ αηόμυν        33-38 

 

Π ά η π α :  2 1 - 2 - 2 0 1 9   

 

Απ. Ππυη : 327   

Ππορ : 

 

Σαξιδιυηικά Γπαθεία 

Τατ. Δ/νζη: Σοσνίοσ 111-115 
Τ.Κ. – Πόλη: 26333 Πάηρα 
Ιζηοζελίδα: http://7lyk-patras.ach.sch.gr/ 
email: mail@7lyk-patras.ach.sch.gr 
Πληροθορίες: Νικόλαος Ανηωνάκος  
Τηλέθωνο: 2610 322.116 
FAX: 2610 322.116 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π & Γ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

Γ/ΝΗ Γ.Δ. ΑΥΑΪΑ 
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  ηελ πξνζθνξά λα πεξηιακβάλνληαη: 

 

1. Δηζηηήξηα  αεξνπιάλνπ καδί κε θόξνπο αεξνδξνκίσλ  

2. Γηακνλή ζε μελνδνρείν θαηεγνξίαο όρη ιηγόηεξν ησλ 3 αζηέξσλ (*** - 

επίζεκνο ραξαθηεξηζκόο Δ.Ο.Σ.) με ππυινό, γηα 4 δηαλπθηεξεύζεηο. 

Απαξαίηεηε ε αλαθνξά ζηελ νλνκαζία ηνπ μελνδνρείνπ,, ζην πεξηερόκελν 

ηνπ παξερόκελνπ πξσηλνύ θαη ζηελ ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε από ην θέληξν 

ηεο πόιεο Θα απνξξηθζνύλ νη πξνζθνξέο πνπ πξνηείλνπλ ελνηθηαδόκελα 

δσκάηηα ή Β&Β, ή hostels ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηύπνπ θαηάιπκα.Σα 

δσκάηηα ππέπει να είναι ηπίκλινα και ηεηπάκλινα για ηοςρ μαθηηέρ (ίζσο 

θαη κεξηθά δίθιηλα) και μονόκλινα για ηοςρ ζςνοδούρ καθηγηηέρ. Οη ρώξνη 

πνπ ζα πξνζθεξζνύλ γηα ηε δηακνλή καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζα πξέπεη 

λα δηαζέηνπλ λόκηκε θαη ελ ηζρύ άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηηο αξκόδηεο αξρέο ηεο 

ρώξαο   θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. Δηδηθόηεξα ζα 

πξέπεη λα έρνπλ απαξαίηεηα ζέξκαλζε, δεζηό λεξό, κπάλην εληόο ησλ 

δσκαηίσλ θαη λα πξνζθέξνπλ ππνρξεσηηθά πξσηλό εληόο ηεο κνλάδαο. Γελ 

ζα γίλνπλ δεθηέο πξνζθνξέο πνπ πξνηείλνπλ ηε θαηάηκεζε ησλ καζεηώλ ζε 

δηαθνξεηηθά θαηαιύκαηα, αθόκα θαη αλ είλαη όκνξα. 

3. Σξεηο κέξεο  μελάγεζε  ζηηο πόιεηο   ηνπ Βνύπεξηαι , ηνπ Νηίζειληνξθ θαη     

ηεο Κνισλίαο . 

4. Λεσθνξείν γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεηαθηλήζεηο ζηε  Γεξκαλία. 

5.Μεηαθίλεζε από θαη πξνο Αζήλα    

Δ)Μεηαθνξά :  Με λευθοπείο ( όσι διώποθο) να αναθέπεηαι ο απιθμόρ θέζευν και 

η παλαιόηηηα ,ηα οποία θα πληπούν όλερ ηιρ πποδιαγπαθέρ καηαλληλόηηηαρ 

ζύμθυνα με ηιρ κείμενερ διαηάξειρ και θα διαθέηοςν όλα  ηα απαηηνύκελα έγγξαθα 

(άδεηα θπθινθνξίαο, ΚΣΔΟ, άδεηα εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο νδηθνύ κεηαθνξέα 

επηβαηώλ, αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην) ζε ηζρύ θαηά ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

εθδξνκήο .  

Σα λευθοπεία θα είναι ζηη διάθεζη ηος απσηγού ηηρ εκδπομήρ και  θα 

μεηακινούνηαι ζύμθυνα με ηιρ ςποδείξειρ ηος ,όλερ ηιρ ώπερ βάζη ππογπάμμαηορ  

 

Οι ενδιαθεπόμενοι θα ππέπει να ςποβάλλοςν ηιρ πποζθοπέρ ηοςρ ζε ζθπαγιζμένο 

θάκελο, μέσπι ηην Πέμπηη 28- 2-2019  και ώπα 10:00 π.μ. ζηο σολείο και ζηο 

Γπαθείο ηος Διεςθςνηή. Πποζθοπέρ με μαιλ δε γίνονηαι δεκηέρ  

  Η πποζθοπά θα πεπιλαμβάνει: 

      1.Τποσπευηική Αζθάλιζη Εςθύνηρ Διοπγανυηή. Σν αλάδνρν 

ηαμηδησηηθό γξαθείν βάζεη ηνπ Π.Γ. 339/1996 απαηηείηαη λα είλαη αζθαιηζκέλν 

γηα αζηηθή-επαγγεικαηηθή επζύλε. Τπνρξενύηαη  πξηλ ηελ ηειηθή θαηαθύξσζε 

ηεο εθδξνκήο, λα θαηαζέζεη ζην ζρνιείν όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ 

απνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε ζύκβαζεο αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο  επζύλεο ζε 

ηζρύ. ηε ζπλέρεηα ην ζρνιείν ζα δηαζηαπξώζεη κέζσ ηνπ ΗΑΣΣΑ ηα 

ππνβαιιόκελα ζηνηρεία θαη αθνύ ειεγρζνύλ ζα   γίλεη ε ηειηθή θαηαθύξσζε 



ζην γξαθείν πνπ αξρηθά επηιέρζεθε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην ηαμηδησηηθό 

γξαθείν θξίλεηαη έθπησην. 

2.Ππόζθεηη Αζθάλιζη κάλςτηρ εξόδυν ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή αζθένειαρ. 

3.Ση ζςνολική ηιμή ηος οπγανυμένος ηαξιδιού αλλά και ηην επιβάπςνζη ανά μαθηηή. 

Οι παπαπάνυ ηιμέρ θα ππέπει να πεπιλαμβάνοςν και ηο Φ.Π.Α.  

4.Τπεύθςνη δήλυζη όηι ηο Σαξιδιυηικό Γπαθείο διαθέηει ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ, 

ηο οποίο βπίζκεηαι ζε ιζσύ. 

 

Πέπαν ηηρ ημεπομηνίαρ και ηηρ ώπαρ λήξηρ ηος διαγυνιζμού, καμία 

πποζθοπά δεν θα γίνεηαι δεκηή. 

Πποζθοπέρ πος δεν πληπούν όλα ηα κπιηήπια και συπίρ ηα απαπαίηηηα 

ζςνοδεςηικά ένηςπα, θα αποππίπηονηαι. 

Επίζηρ, απαπαίηηηη πποϋπόθεζη θευπείηαι η οςζιαζηική κπάηηζη ηυν 

δυμαηίυν από ηον διοπγανυηή, και όσι η διαθεζιμόηηηά ηοςρ. ε πεπίπηυζη πος ο 

διοπγανυηήρ αδςναηεί να πποζθέπει ηο ξενοδοσείο πος αναθέπει ζηην πποζθοπά ηος, 

ηόηε η πποζθοπά θα αποππίπηεηαι. 

Θα επηιεγεί ε θαηαιιειόηεξε πξνζθνξά κε θξηηήξηα νηθνλνκηθά αιιά θαη 

πνηνηηθά. Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε 

ζπκπιήξσζεο ηνπ αξηζκνύ καζεηώλ, κε έγθξηζεο ηεο κεηαθίλεζεο ή ιόγσ άιιεο 

ζνβαξήο αηηίαο (απεξγηώλ, θαθνθαηξίαο) ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Σαμηδησηηθνύ Γξαθείνπ. 

 Η Γηεπζύληξηα  

 Μαλέληε   Μαξία 
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