ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ
ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ
ΔΚΠ/Η ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
Γ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΩΓ/ΟΤ

ΟΡΩΝΗ:

02/04/2012

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ.:

123

ΓΤΜΝΑΙΟ ΟΡΩΝΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

ΣΗΛΔΦΩΝΟ
E-mail:

ΣΟΡΩΝΗ
- FAX:

2241041231
mail@gym -soron.dod.sch.gr

ΘΔΜΑ: Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη οικονομικήρ
πποζθοπάρ ζσεηικά με ημεπήζια εκδπομή ζηη Υάλκη.
Τν Γπκλάζην Σνξωλήο δεηά ηελ εθδήιωζε ελδηαθέξνληνο από Τνπξηζηηθά Γξαθεία
γηα ηε κεηαθίλεζε καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ ζηα πιαίζηα εκεξήζηαο εθδξνκήο
ζην λεζί Φάιθε. Η κεηαθίλεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο
09/05/12 εκέξα Τεηάξηε. Θα
ζπκκεηάζρνπλ πεξίπνπ 130καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ θαη16 πεξίπνπ ζπλνδνίεθπαηδεπηηθνί
Πξόγξακκα εκεξήζηαο εθδξνκήο:
1. Αλαρώξεζε ζηηο 08:30 από ην Γπκλάζην Σνξωλήο κε πξννξηζκό ην ιηκάλη ηεο Κακείξνπ
Σθάιαο
2. Αλαρώξεζε από ηελ Κάκεηξν Σθάια ζηηο
09:15 κε πξννξηζκό ην λεζί Φάιθε.
Αλαρώξεζε από ηε Φάιθε γηα Κάκεηξν Σθάια κε ην ηειεπηαίν δξνκνιόγην θαη κεηαθνξά ηωλ καζεηώλ
ζηα ρωξηά ηνπο. Οη πξνζθνξέο ζα είλαη θιεηζηέο θαη κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ κε
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζωπν ή ηαρπδξνκηθά, αξθεί λα δηαζθαιηζηεί όηη ζα έρνπλ παξαιεθζεί από 2
ην Γπκλάζην Σνξωλήο έωο θαη ζηηο 6/4/’12 και ώπα 12:30.
Η πποζθοπά ππέπει να πεπιέσει και να εξαζθαλίζει ηα παπακάηω:
























Τα ιεωθνξεία πνπ ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηωλ καζεηώλ γηα ηελ κεηαθίλεζή ηνπο ζα
πξέπεη λα δηαζέηνπλ όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία
πξνδηαγξαθέο (ειεγκέλα από ηα ΚΤΕΟ, έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο νρήκαηνο,
επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο ,ειαζηηθά ζε θαιή θαηάζηαζε, πιήξωο θιηκαηηδόκελα
θ.ιπ.) θαη όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο αζθάιεηαο γηα κεηαθίλεζε καζεηώλ (δώλεο
αζθαιείαο, έκπεηξνη νδεγνί θ.ι.π). 
Υπνρξεωηηθή Αζθάιηζε Επζύλεο Δηνξγαλωηή. 
Η αληηκεηώπηζε ηεο πεξίπηωζεο κε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο ζηηο
πξνβιεπόκελεο εκεξνκελίεο ιόγω αλωηέξαο βίαο (αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 
Με ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζεί ππεύζπλε δήιωζε όηη ην Γξαθείν Τνπξηζκνύ δηαζέηεη
εηδηθό ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ ΕΟΤ ζε ηζρύ. 
Επί πιένλ ζηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα ππάξρεη απαξαηηήηωο CD κε ηελ 
πξνζθνξά ζε ειεθηξνληθή κνξθή (doc ή pdf) γηα λα είλαη εύθνιε ε αλάξηεζή ηεο ζην 
δηαδίθηπν. 
Σηελ ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. 
Σν πξαθηνξείν πνπ ζα επηιεγεί ζα ελεκεξωζεί κε ηειεθωληθή επηθνηλωλία. 
Η Γιεςθύνηπια
Μαζηή Αικαηεπίνη

