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ΠΡΟΣ : Ταξιδιωτικούς πράκτορες

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 3-ΗΜΕΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ ΤΟΥ
2ουΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ»
Το 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ, διοργανώνει τριήµερη εκπαιδευτική εκδροµή
στα πλαίσια της υλοποίησης του πολιτιστικού προγράµµατος <<Μαθαίνουµε να
αγαπάµε τη µουσική και το θέατρο µέσα από διάφορες δράσεις>> µε προορισµό τη
Βέροια. Για το σκοπό αυτό, η ∆ιεύθυνση του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ, καλεί τα
ταξιδιωτικά γραφεία που ενδιαφέρονται, να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Γραφείο
∆ιεύθυνσης του Σχολείου µέχρι 18/02/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.00 π.µ.
κλειστή έντυπη προσφορά για την διοργάνωση της εκδροµής µε τα παρακάτω
στοιχεία :
Α) Ηµεροµηνία εκδροµής : από Παρασκευή 01/04/2016 έως και Κυριακή 03/04/2016.
Β) Πρόγραµµα εκδροµής .:
1. Παρασκευή, 01-04-2016:
• Αναχώρηση από το 2ο Γυμνάσιο Αιγίου, ώρα 7.30 π.μ..
•

Άφιξη ώρα 9:45 π.μ. στην Αμφιλοχία, στάση για ξεκούραση.

• Αναχώρηση από Αμφιλοχία στις 10:15 π.μ.
•

Ώρα 12:30π.μ. άφιξη στα Ιωάννινα, παραμονή για 3 ώρες ,
ξενάγηση στο κέντρο της πόλης και φαγητό.

• Αναχώρηση από Ιωάννινα στις 15:30 μ.μ. με προορισμό τη Βέροια.
• Άφιξη στις 18:30 μ.μ. στο ξενοδοχείο στη Βέροια.
• Έξοδος για βραδινό φαγητό-περιήγηση στην πόλη.

2. Σάββατο, 02-04-2016:

• Αναχώρηση από το ξενοδοχείο 08:30π.μ.
• 10:00 π.μ. Άφιξη στον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης.
• Ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης (Βυζαντινό και Αρχαιολογικό
Μουσείο, Λευκός Πύργος, Καμάρα, Λιμάνι).
• 13:30 μ.μ. Ελεύθερος χρόνος –Φαγητό.
• 18:00 μ.μ. αναχώρηση από Θεσσαλονίκη για Βέροια.
• 17:30 μ.μ. Άφιξη στο ξενοδοχείο- Έξοδος για βραδινό φαγητό.
3. Κυριακή, 03-04-2016:
• Αναχώρηση από το ξενοδοχείο 08:30 π.μ. για τη Βεργίνα.
• 09:00 π.μ. Άφιξη και ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο και το
Μουσείο της Βεργίνας
• 11:00 π.μ. Αναχώρηση για το Μέτσοβο.
• 13:00 μ.μ. Άφιξη στο Μέτσοβο-Φαγητό.
• 15:00 μ.μ Αναχώρηση για το Αίγιο με ενδιάμεσες στάσεις.
•

Επιστροφή το βράδυ στο Αίγιο, στις 20.30 μ.μ

Γ) Αριθµός συµµετεχόντων : Μαθητές 52, Καθηγητές Συνοδοί : 3
∆) ∆ιαµονή σε Ξενοδοχείο: κατηγορίας τριών ( *** ) ή τεσσάρων (****) α) µε
πρωινό και β) µε πρωινό µαζί µε ηµιδιατροφή στο κέντρο της πόλης της Βέροιας.
Απαραίτητη η αναφορά στην ονοµασία του ξενοδοχείου, στο περιεχόµενο του
παρεχόµενου πρωινού/ηµιδιατροφής. Τα δωµάτια πρέπει να είναι τρίκλινα/δίκλινα
για τους µαθητές και µονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
Ε) Μεταφορά: µε ένα λεωφορείο που πρέπει να πληρεί όλες τις προδιαγραφές
καταλληλότητας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Το λεωφορείο θα είναι στη
διάθεση του αρχηγού της εκδροµής και θα µετακινείται σύµφωνα µε τις εντολές του
αρχηγού της εκδροµής µε βάση το πρόγραµµα και τις ιδιαίτερες ανάγκες µιας
εκδροµής.
Η προσφορά θα περιλαµβάνει (συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ) :
1. Τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού καθώς και την ανά μαθητή επιβάρυνση.
2. Πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειαςυποχρεωτική
3. Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή (το σχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη της επιστροφής
των χρημάτων σε μαθητή σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας
βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του. Θα πρέπει να προβλεφθεί και
η συγκεκριμένη απαίτηση, στην πρόσθετη προαιρετική ασφάλεια).
4. Τα παρακάτω έγγραφα:
Α. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας (κατά προτίμηση, μετά το 2005)

Β. Φωτοτυπία Δελτίου καταλληλότητας
Γ. Φωτοτυπία ασφαλιστηρίου συμβολαίου του λεωφορείου
Δ. Δελτίο ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο.
Ε. Υπεύθυνη δήλωση ότι το Γραφείο διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ .
5. Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης του διαγωνισμού, καμία προσφορά δεν θα
γίνεται δεκτή. Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς προσφορά σε συνδυασμό με τις παρεχόμενες υπηρεσίες- μετά από αξιολόγηση που θα
πραγματοποιηθεί στις 18/02/2016 και ώρα 12:30 μ.μ. στο γραφείο Διεύθυνσης του
σχολείου.
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