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ΚΑΣΩ ΑΥΑΪΑ 15/03/2016

Απ. Ππυη: 125
Θέμα : « Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για Ππαγμαηοποίηζη Ημεπήζιαρ
Εκπαιδεςηικήρ Εκδπομήρ ζηο Κάζηπο Κςλλήνηρ και Καηάκολο ηηρ Α΄ Τάξηρ».

Σο Γςμνάζιο Κάηυ Ασαΐαρ πποκηπύζζει εκδήλυζη ενδιαθέπονηορ με κλειζηέρ
πποζθοπέρ για ηη διοπγάνυζη ημεπήζιαρ εκπαιδεςηικήρ εκδπομήρ ηηρ Α΄ Σάξηρ ηος
Γςμναζίος Κάηυ Ασαΐαρ ζηο Κάζηπο Κςλλήνηρ και Καηάκολο ζηιρ 15/04/2016.
Θα σπειαζηούν δύο (2) λευθοπεία ηυν 50 θέζευν για πεπίπος 75 μαθηηέρ και 4
ζςνοδούρ καθηγηηέρ, πος θα ππέπει να πληπούν όλερ ηιρ πποϋποθέζειρ ηος νόμος
(έλεγσορ ΚΣΕΟ, άδεια, πιζηοποιηηικό ηελεςηαίος ηεσνικού ελέγσος, αναθοπά
παλαιόηηηαρ).
Η μεηακίνηζη και η επίζκετη θα ππαγμαηοποιηθεί ζύμθυνα με ππόγπαμμα πος θα
ζςνηασθεί.
ηην κλειζηή πποζθοπά ηα ηαξιδιυηικά ππακηοπεία οθείλοςν να ζςμπεπιλάβοςν:
1. Σο ζςνολικό κόζηορ ηηρ επίζκετηρ με ΦΠΑ.
2. Σην ηιμή ανά μαθηηή.
3. Φυηοηςπίερ ηυν αδειών κςκλοθοπίαρ.
4. Φυηοηςπίερ Δεληίυν καηαλληλόηηηαρ.
5. Δεληία ελέγσος Κ.Σ.Ε.Ο.
6. Τπεύθςνη δήλυζη όηι ηο Γπαθείο διαθέηει ηο ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ ζε ιζσύ.
7. Φυηοηςπίερ αζθάλειαρ ηυν λευθοπείυν.
8. Αζθάλεια Εκδπομήρ: Είναι ςποσπευηική η ύπαπξη αζθάλειαρ αζηικήρ και
επαγγελμαηικήρ εςθύνηρ και η αζθάλιζη όλυν ηυν μαθηηών και ζςνοδών
καθηγηηών.
9. αρ ενημεπώνοςμε όηι ππιν ηην ανασώπηζη θα γίνει έλεγσορ από ηην Σποσαία.
10. Θα επιλεσθεί η πλέον ζςμθέποςζα πποζθοπά με βάζη ηιρ παπεσόμενερ
ςπηπεζίερ.
ε πεπίπηυζη πος δεν ςπάπσει αναθοπά για ηα παπαπάνυ, η πποζθοπά θα θευπηθεί
άκςπη.
Σο ζσολείο διαηηπεί ηο δικαίυμα ηηρ μη ππαγμαηοποίηζηρ ηηρ μεηακίνηζηρ εθόζον
δε ζςμπληπυθεί ο απαπαίηηηορ απιθμόρ μαθηηών ή δεν εγκπιθεί η επίζκετη από ηα
απμόδια όπγανα.
Καλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι να ςποβάλλοςν αςηοπποζώπυρ και όσι ηασςδπομικά
ηην πποζθοπά μέσπι ηην Παπαζκεςή 18/3/16 και ώπα 11:00 ζηο Γπαθείο ηηρ
Διεςθύνηπια.
Η Διεςθύνηπια
Νηοςθεξή Αζπαζία

