
ΘΕΜΑ: Μονοήµερη Εκδροµή στη ∆ηµητσάνα- Τρίπολη µαθητών της Α’ και Β’ 
τάξης  του 2ου Γυµνασίου Αιγίου 
 
Το Σχολείο µας, στο πλαίσιο των ηµερήσιων εκδροµών, ζητά προσφορά για 
µετακίνηση µε λεωφορείο, για την ακόλουθη περίπτωση: 
Επίσκεψη στη ∆ηµητσάνα –Τρίπολη, µαθητών  της  Α’ και της Β’ Τάξης του 2ου 
Γυµνασίου Αιγίου.  
Η µετακίνηση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 από 08:00 π.µ 
έως 20:00 µ.µ και θα µετακινηθούν: 
Από την Α’ τάξη : Πενήντα εννέα (59) µαθητές και  τέσσερις συνοδοί  καθηγητές. 
Από την Β’ τάξη: Σαράντα  ένας (41) µαθητές µε τρεις συνοδούς καθηγητές. Θα 
συνοδεύουν επιπλέον ένας καθηγητής και ένας γονέας για µαθητή –άτοµο ΑΜΕΑ, 
που θα καλύψουν  προσωπικά τα έξοδά τους.   
Η διαδροµή θα πραγµατοποιηθεί ως εξής: Στην αναχώρηση  µέσω Καλαβρύτων και 
στην επιστροφή µέσω της Εθνικής οδού Τριπόλεως –Κορίνθου. 
Τα λεωφορεία (διαφορετικά για κάθε τάξη)  πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του 
νόµου (έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια, πιστοποιητικό τελευταίου τεχνικού ελέγχου, αναφορά 
παλαιότητας κ.λ.π.) 
Το  Ταξιδιωτικό Γραφείο αναλαµβάνει την υποχρεωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης  
µαθητών και καθηγητών, καθώς και ασφάλιση που θα καλύπτει τα έξοδα σε  
περίπτωση ατυχήµατος ή ασθενείας. Στην προσφορά θα αναφέρεται η τελική 
συνολική  τιµή της µετακίνησης αλλά και η επιβάρυνση ανά µαθητή.  
Τα λεωφορεία θα κινούνται σύµφωνα µε τις εντολές του αρχηγού της εκδροµής 
και βάσει του προγράµµατος. 
Αν η προσφορά δεν αναφέρεται στα παραπάνω αναλυτικά θα θεωρείται άκυρη. 
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν έως την  Τρίτη 4 Απριλίου 2017  και 
ώρα 13:00, στο Γραφείο της ∆ιευθύντριας του 2ου Γυµνασίου Αιγίου, κλειστή 
προσφορά όπου θα αναγράφεται η συνολική τιµή της µετακίνησης καθώς και η 
επιβάρυνση ανά µαθητή. 
             

  Η ∆ιευθύντρια 
 
                 Αυγέρη Μαριάνθη 
 

8  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡ. ∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ  &  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆. ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

∆/ΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΧΑΪΑΣ 
2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 

 
Ταχ. ∆/νση: 
Ταχ. Κώδ.: 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
E-mail: 
URL: 

 
Π. Μελά  6 
25100 
Αυγέρη Μαριάνθη 
26910 22273 
26910 62246 
mail@2gym-aigiou.ach.sch.gr 
http://2gym-aigiou.ach.sch.gr 

 
 
 
 
 
 
 
Αίγιο: 30/3/2017 
 
Αριθµ. Πρωτ : 501 
 
 
 


