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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Κοιν. :

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επίσκεψη
στη Βουλή»

Το 2ο ΓΕΛ Αιγίου κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για μετακίνηση της Β Τάξης στη Βουλή που
έληγε 27-10-2017 και επαναπροκηρύσσει την εκδρομή της 22-11-2017.



Hμερομηνία επίσκεψης :



Αριθμός συμμετεχόντων :



Συνοπτικό πρόγραμμα επίσκεψης:





Τετάρτη 22-11-2017.
85(+-5) μαθητές και 5 συνοδοί καθηγητές.

Αναχώρηση από το Σχολείο στις 08:30 π.μ. -Στάση στα Μέγαρα-Επίσκεψη και
Ξενάγηση στο Επιγραμμικό και Νομισματικό Μουσείο-Επίσκεψη και ξενάγηση στη
Βουλή-Αναχώρηση για Αίγιο και άφιξη στο χώρο του Σχολείου στις 8:30 μ.μ..
Μεταφορά: Με λεωφορεία, τα οποία πρέπει να έχουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την νόμιμη και ασφαλή κυκλοφορία τους, να
έχουν κατά προτίμηση έτος κυκλοφορίας μετά το 2005. Στην προσφορά θα πρέπει
να αναφέρεται η συνολική τιμή της μετακίνησης καθώς και η ανά μαθητή
επιβάρυνση. Οι παραπάνω τιμές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και το Φ.Π.Α.
Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι
τα μεταφορικά μέσα πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας, διαθέτουν τα
απαραίτητα έγγραφα και ότι το Γραφείο διαθέτει άδεια από τον ΕΟΤ σε ισχύ.
Ασφάλεια: Ο διοργανωτής αναλαμβάνει την ασφάλεια αστικής και
επαγγελματικής ευθύνης καθώς και την ασφάλεια των επιβαινόντων σε περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα προσκομιστούν
ασφαλιστήρια συμβόλαια, επικυρωμένες άδειες κυκλοφορίας, έλεγχος από ΚΤΕΟ και
αριθμός συμβολαίου ασφάλισης μαθητών. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της
ακύρωσης της επίσκεψης, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού
μαθητών, ή της μετάθεσης της ημερομηνίας της επίσκεψης λόγω σοβαρής αιτίας
(απεργιών, κακοκαιρίας), χωρίς αποζημίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Τετάρτη, 1-11-2017 και ώρα 11:00 στο Γραφείο του
Διευθυντή του 2ου ΓΕΛ Αιγίου.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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