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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά πρακτορεία για
την οργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής στη Χάλκη »
Σχετικά:
Τ.Α.
129287/Γ2/2011 Υ.Π.Δ.Β.ΜΘ. (ΥΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) με θέμα «Εκδρομές
Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».
Το Γυμνάσιο Λ.Τ. Έμπωνα Ρόδου, προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα
ταξιδιωτικά γραφεία, για την οργάνωση ημερήσιας εκδρομής στην Χάλκη.
Για τη διενέργεια αυτής της εκδρομής προβαίνουμε σε μειοδοτικό διαγωνισμό από
εγκεκριμένα και νόμιμα τουριστικά γραφεία. Οι προσφορές των τουριστικών γραφείων θα
γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:
 Προορισμός: Χάλκη Δωδεκανήσων
 Ημερομηνία αναχώρησης: Τετάρτη 02 Μαΐου 2012 ή εναλλακτικά Πέμπτη 03 Μαΐου
2012.
 Αριθμός συμμετεχόντων: πενηνταπέντε περίπου (55) μαθητές,-τριες και εννέα (09)
συνοδοί καθηγητές,-τριες.
Η προσφορά πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
Α. Μετακίνηση με ένα (1) πούλμαν από και προς την Κάμιρο Σκάλα
και
Β. Μεταφορά με πλοιάριο από την Κάμιρο προς τη Χάλκη και επιστροφή από Χάλκη προς
Κάμιρο.
Γ. Εναλλακτική πρόταση για εκδρομή στη Φιλέρημο και στην Ψίνθο, σε περίπτωση που
αντίξοες καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή της εκδρομής στη Χάλκη.
Σχετικά με τις προσφορές
Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει:
 να είναι σφραγισμένοι με την επωνυμία του Ταξιδιωτικού Γραφείου και την
ένδειξη «Προσφορά για ημερήσια μετακίνηση του Γυμνασίου Λ.Τ. Έμπωνας»
 να περιέχουν τις προσφορές και σε ηλεκτρονική μορφή (cd) και
1



να κατατεθούν στο γραφείο της Διευθύντριας του σχολείου μέχρι και την
Δευτέρα 23 Απριλίου 2012 και ώρα 10:00.
Οι φάκελοι των προσφορών θα ανοιχθούν μετά τις 10.30 στις 23/03/2012 στο
γραφείο της Διευθύντριας και θα αξιολογηθούν από επιτροπή του σχολείου μας όπως
προβλέπεται από το νόμο.

Η Διευθύντρια

Γεωργία Περώνη
ΠΕ04.05 - Γεωλόγος
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