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ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΣΟΤ ΓΔΛΦΟΤ - ΑΡΑΥΩΒΑ»
Σν ρνιείν καο πξνγξακκαηίδεη εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο e-twinning ζηνπο
Γειθνύο – Αξάρσβα ηελ Πέκπτε 23 Φεβροσαρίοσ 2017.
Ο αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ είλαη: 14 καζεηέο ησλ Α΄ θαη Β΄ ηάμεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ΓΔΛ Παηξώλ κε
2 ζπλνδνύο θαζεγεηέο θαη 17 θηινμελνύκελνπο καζεηέο κε 2 ζπλνδνύο θαζεγεηέο (ύλοιο: 31 καζετές θαη 4
θαζεγετές).
πλεπώο ε πξνθήξπμε είλαη γηα 1 ιεσθνξείν ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ ησλ κεηαθηλνύκελσλ πνπ ζα παξαιάβεη
ηνπο καζεηέο από ην ζρνιείν, ζα ηνπο κεηαθέξεη – κεηαθηλήζεη ζηνπο Γειθνύο - Αξάρσβα ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα.
Σα ιεσθνξείν νθείιεη λα πιεξνί όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ (έιεγρνο ΚΣΔΟ, άδεηα, πηζηνπνηεηηθό ηερληθνύ
ειέγρνπ, αλαθνξά παιαηόηεηαο θ.α. ).
Ο δηνξγαλσηήο ( Γξαθείν ηαμηδίνπ ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε αζθάιεηαο αζηηθήο επζύλεο γηα καζεηέο θαη θαζεγεηέο,
όπσο θαη ηελ αζθάιεηα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο.
Η πξνζθνξά λα αθνξά ην ζπλνιηθό θόζηνο κεηαθίλεζεο (κεηαθηλήζεηο, δηόδηα, ΦΠΑ, θ.α. ) θαη λα δεζκεύεηαη όηη ηα
αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα γηα καζεηέο θαη θαζεγεηέο ζα βξίζθνληαη ζην ζρνιείν (δπλαηόηεηα απνζηνιήο ειεθηξνληθά ή
κε fax) ην αξγόηεξν ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο.
Δάλ ε πξνζθνξά δελ αλαθέξεηαη ζηα παξαπάλσ αλαιπηηθά ζα ζεσξείηαη άθπξε.
Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ έσο 03/2/2017 θαη ώξα 09.00πκ ζην ζρνιείν θαη ζην γξαθείν ηεο
Γηεπζύληξηαο, θιεηζηή πξνζθνξά όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε ζπλνιηθή ηηκή ηεο κεηαθίλεζεο θαη ε αλά καζεηή επηβάξπλζε.
Η Γηεσζύλτρηα
Μαρία – Ροδίτα Σσειεπή

