
    Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκδήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνς ενδιαφέροντος για την ενδιαφέροντος ενδιαφέροντος για την για τη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνν
   παροχή ταξιδιωτικών υπη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνρεσιών στo πλαίσιo τη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνς ενδιαφέροντος για την

 διδακτικής επίσκεψης επίσκεψης επίσκεψης  του 21  ου   Γυμνασίου  
Πατρών   στη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνΔογρή Τριχωνίδας ενδιαφέροντος για την
. . .  Κ.Π.Ε. Θέρμου ΑιτωλοακαρνανίαςΠΕ. Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας ενδιαφέροντος για την

1.   Αντικείμενο τη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνς ενδιαφέροντος για την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνς ενδιαφέροντος για την
  Αντικείμενο της παρ της παρ παρo      ύσης παρ Προ της παρκήρυξης παρ είναι η παρο της παρχή ταξιδιωτικών

    υπηρεσιών στο της παρ πλαίσιο της παρ της παρ    διδακτικής  επίσκεψης επίσκεψης  επίσκεψης  το της παρυ 21  ου   Γυμνασίου  
Πατρών    ( ) στη ΔΟΓΡΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ) ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Προδιαγραφές ενδιαφέροντος για την

1.1.    Ημερομη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηννίες ενδιαφέροντος για την διεξαγωγής ενδιαφέροντος για την τη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνς ενδιαφέροντος για την εκδρομής ενδιαφέροντος για την
 :  Η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ) μερο της παρμηνία αναχώρησης παρ Δευτέρα 5/12/2022
 :   Η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ) μερο της παρμηνία επιστρο της παρφής παρ Δευτέρα 5/12/2022

1.2.    Αριθμός ενδιαφέροντος για την συμμετεχόντωνστη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνν εκδρομή
 : 25Αριθμός παρ μαθητών
 - :  3Αριθμός παρ συνο της παρδών καθηγητών

Συνολικός ενδιαφέροντος για την    :  28αριθμός παρ μαθητών και συνο της παρδών
1.3.    *Πρόγραμμα τη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνς ενδιαφέροντος για την εκδρομής ενδιαφέροντος για την

7:50        Αναχώρηση από το της παρ σχο της παρλείο της παρ με προ της παρο της παρρισμό τη ΔΟΓΡΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ) 
.         ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ) Αν παραστεί ανάγκη θα πραγματο της παρπο της παριηθεί ενδιάμεση

   .στάση σε Σ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ) ΕΑ Ευηνο της παρχωρίο της παρυ
10:15  -10:30    .      Υπο της παρδο της παρχή των μαθητών Γνωριμία με τα μέλη της παρ

 .    .   Παιδαγωγικής παρ Ομάδας παρ Προ της παρσανατο της παρλισμός παρ το της παρυ θέματο της παρς παρ Χωρισμός παρ σε
ο της παρμάδες παρ
10:30-12:30

    .     Βιωματικός παρ περίπατο της παρς παρ στην περιο της παρχή Γνωριμία με τη χλωρίδα
          και πανίδα της παρ περιο της παρχής παρ και την επίδρασή της παρ από την λίμνη

.      Τριχωνίδα Πληρο της παρφο της παρριακά στο της παριχεία για το της παρ λιμναίο της παρ
.ο της παρικο της παρσύστημα

    ( ,  , ,Εργασίες παρ στο της παρ πεδίο της παρ παρατήρηση χημικές παρ μετρήσεις παρ βιο της παρδείκτες παρ
 )φύλλα εργασιών

      .   Παρο της παρυσίαση των εργασιών από τις παρ ο της παρμάδες παρ Αξιο της παρλόγηση το της παρυ
.προ της παργράμματο της παρς παρ

12:30-14:00  .Ελεύθερο της παρς παρ χρόνο της παρς παρ
14:00   .Αναχώρηση για Πάτρα
15:45-16:00    .Άφιξη στο της παρ σχο της παρλείο της παρ

1.4.     .Ασφάλεια αστικής ενδιαφέροντος για την ευθύνη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνς ενδιαφέροντος για την και ταξιδιωτική

2.  Ε. Θέρμου Αιτωλοακαρνανίαςλάχιστες ενδιαφέροντος για την προϋποθέσεις ενδιαφέροντος για την
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          Τα ο της παρχήματα πο της παρυ θα χρησιμο της παρπο της παριηθο της παρύν για την μεταφο της παρρά θα πρέπει να
 ’    .πληρο της παρύν κατ ελάχιστο της παρν τις παρ παρακάτω προ της παρδιαγραφές παρ

2.1.   ’ Προδιαγραφές ενδιαφέροντος για την οχη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνμάτωνκατ ελάχιστον
•  ,     Άριστη εσωτερική εξωτερική και μηχανο της παρλο της παργική κατάσταση το της παρυ

,       ο της παρχήματο της παρς παρ σύμφωνα με τις παρ αντίστο της παριχες παρ προ της παρδιαγραφές παρ ΚΤΕΟ
• Κλιματισμό
•     (  , , Όλα τα απαιτο της παρύμενα έγγραφα άδεια κυκλο της παρφο της παρρίας παρ ΚΤΕΟ άδεια

    ,εξασκήσεως παρ επαγγέλματο της παρς παρ ο της παρδικο της παρύ μεταφο της παρρέα επιβατών
 )      ασφαλιστήριο της παρ συμβόλαιο της παρ σε ισχύ κατά την περίο της παρδο της παρ

  .πραγματο της παρπο της παρίησης παρ της παρ εκδρο της παρμής παρ
      Να αναφέρεται ο της παρ αριθμός παρ θέσεων

3.  Δικαίωμασυμμετοχής ενδιαφέροντος για την
        Όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία πο της παρυ πληρο της παρύν όλες παρ τις παρ προ της παρϋπο της παρθέσεις παρ

    .σύμφωνα με την ισχύο της παρυσα νο της παρμο της παρθεσία

4. ,      Χρόνος ενδιαφέροντος για την τρόπος ενδιαφέροντος για την και τόπος ενδιαφέροντος για την υποβολής ενδιαφέροντος για την τωνπροσφορών
       Οι προ της παρσφο της παρρές παρ θα υπο της παρβληθο της παρύν σφραγισμένες παρ στη γραμματεία το της παρυ

     σχο της παρλείο της παρυ μέχρι και την Τρίτη 22   2022     11:00Νοεμβρίου και ώρα .
    Προ της παρσφο της παρρές παρ πο της παρυ υπο της παρβάλλο της παρνται με email   .   δεν γίνο της παρνται δεκτές παρ Πέραν της παρ

       ,  ημερο της παρμηνίας παρ και της παρ ώρας παρ λήξης παρ της παρ προ της παρθεσμίας παρ υπο της παρβο της παρλής παρ καμία
    .προ της παρσφο της παρρά δεν θα γίνεται δεκτή

5.       Χρόνος ενδιαφέροντος για την και τόπος ενδιαφέροντος για την αποσφράγιση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνς ενδιαφέροντος για την τωνπροσφορών
        Η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ) απο της παρσφράγιση των προ της παρσφο της παρρών θα γίνει την Τετάρτη 23  Νοεμβρίου

2022    09:00 . . καιώρα π μ       .στο της παρ Γραφείο της παρ το της παρυ διευθυντή το της παρυ σχο της παρλείο της παρυ

6.       Διαδικασία που επελέγη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την για τη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηννανάθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

        Αξιο της παρλόγηση και επιλο της παργή της παρ πλέο της παρν συμφέρο της παρυσας παρ από ο της παρικο της παρνο της παρμική άπο της παρψη
   .προ της παρσφο της παρράς παρ με πο της παριο της παρτικά κριτήρια

7.  Ρήτρα συμμετοχής ενδιαφέροντος για την*

  50%       Προ της παρκαταβο της παρλή το της παρ και εξόφληση μετά το της παρ πέρας παρ της παρ μετακίνησης παρ

8.    Διευκρινήσεις ενδιαφέροντος για την για τη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνν προσφορά

   :Ηπροσφορά θα περιλαμβάνει

       -Έγγραφα πο της παρυ απο της παρδεικνύο της παρυν την ύπαρξη σύμβασης παρ αστικής παρ
     & .      επαγγελματικής παρ ευθύνης παρ σε ισχύ ΥΔ ότι η ασφάλεια αστικής παρ ευθύνης παρ

            καλύπτει τα άτο της παρμα της παρ εκδρο της παρμής παρ και δεν έχει ξεπεραστεί το της παρ όριο της παρ της παρ
 .ισχύο της παρς παρ της παρ
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        Πρόσθετη Ασφάλιση κάλυψης παρ εξόδων σε περίπτωση ατυχήματο της παρς παρ ή
      .ασθένειας παρ με σαφή αναφο της παρρά στα ασφαλιζόμενα πο της παρσά

         Τη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και τη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνν
  .       επιβάρυνση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανά μαθη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηντή Οι παραπάνω τιμές ενδιαφέροντος για την θα πρέπει να

   . . . περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α. ΠΑ   :και να περιέχο της παρνται   ,Φόρο της παρι αερο της παρδρο της παρμίων
 ,      ,επίναυλο της παρι καυσίμων τυχόν επιπλέο της παρν κόστο της παρς παρ μεταφο της παρράς παρ απο της παρσκευών

,         διόδια φόρο της παρι ή τέλη διαμο της παρνής παρ και γενικά ο της παρπο της παριαδήπο της παρτε επιβάρυνση
         .επιβάλλεται από τις παρ το της παρπικές παρ αρχές παρ των τόπων διέλευσης παρ ή διαμο της παρνής παρ

         Υπεύθυνη δήλωση ότι το της παρ Ταξιδιωτικό Γραφείο της παρ διαθέτει ειδικό σήμα  
,     λειτο της παρυργίας παρ το της παρ ο της παρπο της παρίο της παρ βρίσκεται σε ισχύ.

          Προσφορές ενδιαφέροντος για την που δεν πλη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνρούν όλα τακριτήρια και χωρίς ενδιαφέροντος για την τα
  ,  .απαραίτη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηντα συνοδευτικά έντυπα θααπορρίπτονται

        ,   Το της παρ Σ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ) χο της παρλείο της παρ διατηρεί το της παρ δικαίωμα της παρ ακύρωσης παρ της παρ εκδρο της παρμής παρ λόγω μη
   ,       συμπλήρωσης παρ το της παρυ αριθμο της παρύ μαθητών μη έγκρισης παρ της παρ μετακίνησης παρ ή λόγω

   ( , ,  , ) άλλης παρ σο της παρβαρής παρ αιτίας παρ απεργιών κακο της παρκαιρίας παρ κλείσιμο της παρ συνόρων κλπ
    .χωρίς παρ απο της παρζημίωση το της παρυ Ταξιδιωτικο της παρύ Γραφείο της παρυ

9.  Ισχύουσα νομοθεσία
        13  . . 33120/ 4/28-Η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ) αξιο της παρλόγηση θα γίνει σύμφωνα με το της παρ άρθρο της παρ της παρ Υ Α ΓΔ

02-2017   681 /2017το της παρυ ΦΕΚ τΒ

,  17-11-2022Πάτρα

 ΟΔΙΕ. Θέρμου ΑιτωλοακαρνανίαςΥΘΥΝΤΗΣ

 . ΒΟΖΑΪΤΗΣΝ ΓΕ. Θέρμου ΑιτωλοακαρνανίαςΩΡΓΙΟΣ
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