ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Αριθ. Πρωτ. : ΕΛΕ_2016_0381
Μυτιλήνη, 28 Ιανουαρίου 2016
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Θέμα: Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2016_0332/26.01.2016
Διακήρυξης Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου υλοποίησης
εκπαιδευτικής εκδρομής στο CERN (Γενεύη Ελβετίας) από τις 10 έως και 13
Μαρτίου 2016.
Διευκρινίζονται τα παρακάτω:
1. Απαιτείται Ξενοδοχείο 4* έως και 6 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης
2. Σύνολο ατόμων που θα μετακινηθούν αεροπορικά σαράντα (40) σύμφωνα με τον
Πίνακα του Άρθρου 2.
3. Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.3 απαιτούνται Δίκλινα και Τρίκλινα δωμάτια.
4. Η ταξιδιωτική ασφάλεια αφορά: Το κόστος ταξιδιωτικής ασφάλειας και υγείας
5. Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.2 στις 10 Μαρτίου 2016 απαιτείται μισής ημέρας (4
ώρες) περιήγηση-ξενάγηση στην πόλη της Γενεύης .
Ο ξεναγός θα ξεναγήσει στην αγγλική γλώσσα
6. Από το Ξενοδοχείο Best Western Porte Sud Geneva θα πραγματοποιηθεί η έναρξη της
περιήγησης-ξενάγησης.
7. Αεροπορική μετακίνηση σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.1.Γ
Η εκδρομή με ξενάγηση στη Γενεύη στις 10/03/2016 θα πρέπει να είναι διάρκειας 4
ωρών. Η έναρξή της δύναται να έχει μια μικρή απόκλιση ανάλογα με την ώρα άφιξης
της πτήσης στη Γενεύη και του λεωφορείου στην αφετηρία έναρξης της ξενάγησης.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η επιστροφή του λεωφορείου στο προτεινόμενο
ξενοδοχείο διαμονής να είναι πριν από την ώρα σερβιρίσματος του δείπνου.
8. Ώρες Χρήσης Λεωφορείου:
10/03/2016 Μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο
10/03/2016 Εκδρομή με ξενάγιση μισής μέρας στην Γενεύη διάρκειας 4 ωρών
11/03/2016 Διαδρομή από ξενοδοχείο στην βιομηχανική περιοχή της Γενεύης και
επιστροφή. Αναχώρηση 10:00π.μ. επιστροφή στο ξενοδοχείο 18:00μ.μ.
12/03/2016 Διαδρομή από ξενοδοχείο – CERN και επιστροφή. Αναχώρηση 10:00π.μ.
επιστροφή στο ξενοδοχείο 18:00μ.μ.
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13/03/2016 Εκδρομή στην Λοζάνη και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την επιστροφή
σας. Αναχώρηση 10:00 π.μ. από ξενοδοχείο άφιξη προς αεροδρόμιο 2 ώρες νωρίτερα από
την πτήση.
Από τo Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών &
Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβάσεων
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Έργων
Διεύθυνση Οικονομικού
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