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Ταξιδιωτικά Γραφεία

ΚΟΙΝ.:
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση ολιγόωρης
διδακτικής επίσκεψης της Β΄ Λυκείου του ΓΕΛ ΑΙΓΕΙΡΑΣ και της Β΄ Λυκείου του ΓΕΛ
ΑΚΡΑΤΑΣ στο Αίγιο.
Τα Σχολεία μας, στα πλαίσια των διδακτικών επισκέψεων, προτίθενται να
πραγματοποιήσουν σε σύμπραξη ολιγόωρη διδακτική επίσκεψη των μαθητών της Β΄ Λυκείου
στις 07 Νοεμβρίου 2017 στο Αίγιο στο πλαίσιο των δράσεων «Οδικής Ασφάλειας –
Κυκλοφοριακής Αγωγής» (σχετ.: 15143 25/10/2017, έγγραφο της Αγωγής Υγείας της ΔΔΕ
Αχαϊας).
Γι’ αυτό το σκοπό η Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Αιγείρας καλεί τους ταξιδιωτικούς
πράκτορες που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν στο γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου
μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, έντυπες προσφορές σε
κλειστό φάκελο για τη διοργάνωση της μετακίνησης. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν
και με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν
παραληφθεί από το Λύκειο Αιγείρας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.
Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθούν είναι:
Ημερομηνία: 07 Νοεμβρίου 2017. Αναχώρηση ώρα 8:20 π.μ από το ΓΕΛ Ακράτας και 08.30
π.μ. από το ΓΕΛ Αιγείρας και μετάβαση στο Αίγιο από τη Νέα Εθνική Οδό και επιστροφή πάλι
μέσω Ν.Ε.Ο την ίδια ημέρα και ώρα 13:20 μ.μ. στο ΓΕΛ Αιγείρας και 13.35 στο ΓΕΛ Ακράτας.
Συμμετέχοντες:
Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν 44 (σαράντα τέσσερις) μαθητές (25 του ΓΕΛ Αιγείρας και 19
του ΓΕΛ Ακράτας) και 4 (τέσσερις) συνοδοί καθηγητές. Συνολικά 48 (σαράντα οκτώ) άτομα.
Μεταφορά:
Η μεταφορά θα γίνει με ένα ασφαλές λεωφορείο που να καλύπτει τον αριθμό των
συμμετεχόντων και το οποίο θα πληροί όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις,
Ασφάλεια εκδρομής:
Ο διοργανωτής (γραφείο ταξιδίου) θα αναλάβει την υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη
επαγγελματικής ευθύνης συμμετεχόντων και επιπλέον ασφάλιση κάλυψης των εξόδων των
συμμετεχόντων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας όπως προβλέπεται στην Υ.Α.
33120/ΓΔ4/20 – 02 – 2017 του ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ 681/Β/06 – 03 - 2017).

Πρόσθετα στοιχεία: Η προσφορά θα αναφέρεται σε κάθε έναν όρο από τους παρακάτω
αναλυτικά:
1. Στο συνολικό κόστος της εκδρομής με ΦΠΑ (στο συνολικό κόστος θα περιλαμβάνεται η
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης συμμετεχόντων και η επιπλέον ασφάλιση
κάλυψης των εξόδων των συμμετεχόντων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας)
2. Στην τιμή ανά μαθητή.
Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει Υπεύθυνη δήλωση για την καταλληλότητα του
λεωφορείου. Στην υπεύθυνη δήλωση να περιλαμβάνεται το κείμενο «Βεβαιώνω υπεύθυνα ότι
την ημέρα έναρξης της μετακίνησης των μαθητών του ...................................(όνομα
σχολείου),.................... τάξης-τμήματος, όλα τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα
πληρούν τους όρους ασφαλείας και θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Το τουριστικό
πρακτορείο ........................................ διαθέτει άδεια λειτουργίας απ’ τον Ε.Ο.Τ. σε ισχύ».
Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα προσκομιστούν στο σχολείο ασφαλιστήρια
συμβόλαια του λεωφορείου και επικυρωμένες φωτοτυπίες της άδειας κυκλοφορίας, όπου θα
φαίνεται υποχρεωτικά ότι υπάρχει σχετικός έλεγχος από το ΚΤΕΟ. Επίσης θα προσκομιστούν
και οι αριθμοί συμβολαίων της ασφάλισης μαθητών και συνοδών. Αν κάτι από αυτά δεν συμβεί,
τότε το σχολείο θα μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η
εκδρομή λόγω ανωτέρας βίας, δεν θα υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση για το σχολείο και
θα ακυρωθεί η μετακίνηση.
Μετά την ημερομηνία και την ώρα λήξης του διαγωνισμού δεν θα είναι δεκτή καμία
οικονομική προσφορά. Τα σχολεία μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας αξιολόγησης θα
επιλέξουν την καταλληλότερη και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η
αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου και ώρα
11:00.
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