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Παπαλία 15/10/2015
Απ. Ππυη. 775
Ππορ: Δ.Δ.Ε. Ν. ΑΥΑΪΑ

Θέμα : «ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΣΟ ΑΙΓΙΟ»
Σν ζρνιείν καο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο δηδαθηηθώλ επηζθέςεσλ ζρεδηάδεη λα πξαγκαηνπνηήζεη δηδαθηηθή επίζθεςε
ζην Αίγην ζηηο 30 Οθησβξίνπ 2015 ζηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρνπλ 20 καζεηέο θαη 2 ζπλνδνί θαζεγεηέο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
-08:30 π.κ. Αλαρώξεζε από ην 1ν Γπκλάζην Παξαιίαο.
-09.30 π.κ. Άθημε ζηελ νηλνπνηία CAVINO.
-09.30 – 12.30 κ.κ. Ξελάγεζε – δξαζηεξηόηεηεο ζηνπο ρώξνπο ηεο νηλνπνηίαο
-12.30 κ.κ. Αλαρώξεζε
-13.30 κ.κ. Άθημε ζην 1ν Γπκλάζην Παξαιίαο.
Πποϋποθέζειρ πος ππέπει να πληπούνηαι:
1. Σν ηαμηδησηηθό γξαθείν καδί κε ηελ πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιιεη ζην ζρνιείν γηα λα αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε ηεο
εθδξνκήο, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη απαξαίηεηα:
α΄. Φσηνηππία ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο
β΄. Φσηνηππία ηνπ δειηίνπ θαηαιιειόηεηαο.
γ΄. Δειηίν ειέγρνπ από ην ΚΣΕΟ.
δ΄. Τπεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ θαη
ε΄. Τπεύζπλε δήισζε όηη ην ιεσθνξείν (λα αλαγξάθνληαη νη πηλαθίδεο) πιεξνί όινπο ηνπο όξνπο αζθάιεηαο θαη
δηαζέηεη όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα (έιεγρνο ΚΣΕΟ, άδεηα, πηζηνπνηεηηθό ηειεπηαίνπ ηερληθνύ ειέγρνπ,
αλαθνξά παιαηόηεηαο θ.ά.).
2. Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Επζύλεο Δηνξγαλσηή, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη αζθάιεηα αζηηθήο
επζύλεο πνπ ζα θαιύπηεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο.
3. ηελ πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο θαζώο θαη ην θόζηνο αλά καζεηή καδί κε ην
Φ.Π.Α.
4. Σν ζρνιείν ζα επηιέμεη ηελ θαηαιιειόηεξε πξνζθνξά με κπιηήπια οικονομικά, ποιοηικά και αζθάλειαρ.
Οη ζρεηηθέο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζην γξαθείν ηεο Δηεπζύληξηαο ηνπ ζρνιείνπ, κέρξη θαη ηελ Σπίηη
20/10/2015 και ώπα 12:00 ηο μεζημέπι ζε θιεηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ ζα θέξνπλ εληύπσο ή κε ζθξαγίδα
ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηελ έλδεημε «Πποζθοπά για ηην διδακηική επίζκετη ζηην CAVINO-Αίγιο.
Εθπξόζεζκεο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δε ζα γίλνπλ δεθηέο.
Εάλ ε πξνζθνξά δελ αλαθέξεηαη ζηα παξαπάλσ αλαιπηηθά ζα ζεσξείηαη άθπξε.
Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ
καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο (απεξγηώλ, θαθνθαηξίαο), ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Σαμηδησηηθνύ Γξαθείνπ.
Η Δηεπζύληξηα
Γεσξγνπνύινπ Κππαξηζζία

