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ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  κατάθεση  οικονομικής 
προσφοράς  σχετικά  με  μετάβαση και  επιστροφή  μαθητών  και  εκπαιδευτικών 
προς και από Τρίκαλα  στις 15-12-2015»

ΣΧΕΤ: «Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄ /02-12-2011) με θέμα 
«Εκδρομές-
Μετακινήσεις μαθητών δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε 
ισχύ, να καταθέσουν στo (Σχολείο) 1ο ΕΠΑΛ Φιλιππιάδας σφραγισμένη προσφορά 
κατά το χρονικό διάστημα 27/11/2015 - 01/12/2015 και ώρα 12:00.
Οι  προσφορές  μπορούν  να  υποβληθούν  με  εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο  ή 
ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι 
την 01/12/2015 και ώρα 12:00.

Για  τη  σύνταξη  της  προσφοράς  αυτής  σας  ενημερώνουμε,  ότι  θα  πρέπει  να 
περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:
α. Προορισμός: Τρίκαλα
β. Αριθμός μετακινούμενων:  30
γ. Τρόπος μεταφοράς των μαθητών: Λεωφορείο
δ. Ημερομηνία μετακίνησης: 15/12/2015
ε. Χρονική διάρκεια μετακίνησης:1 ημέρα
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Το πρόγραμμα της εκδρομής θα έχει ως εξής:

Τρίτη 15-12-2015
08:30  Αναχώρηση από το χώρο του 1ου  ΕΠΑ.Λ Φιλιππιάδας
12:00  Άφιξη στην Σ.Μ.Υ. Ξενάγηση και περιήγηση στους χώρους της σχολής.
14.00 Αναχώρηση για την πόλη
14.30  Άφιξη στη πόλη των Τρικάλων. Φαγητό και γνωριμία με την πόλη.
16.00 Επίσκεψη στο Μύλο των Ξωτικών.
18.00 Αναχώρηση για Φιλιππιάδα
22.00 Άφιξη στην Φιλιππιάδα.

Παρακαλούμε κατά τη σύνταξη της προσφοράς επιπλέον να λάβετε υπόψη σας και τα 
εξής:

• Οι μετακινήσεις  των μαθητών να  γίνονται  με  λεωφορεία  που πληρούν τις 
προδιαγραφές  ασφαλούς  μετακίνησης  των  μαθητών,  βάσει  της  κείμενης 
σχετικής νομοθεσίας.

• Το  λεωφορείο  να  είναι  στην  διάθεσή  μας  για  την  πραγματοποίηση  των 
μετακινήσεων καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής.

• Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων, οι 
επίναυλοι καυσίμων, ο Φ.Π.Α. καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

• Με  την  προσφορά  σας  θα  πρέπει  να  κατατεθεί  υπεύθυνη  δήλωση,  ότι 
διαθέτετε   ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ.  

• Ασφάλιση Αστικής επαγγελματικής ευθύνης   διοργανωτή σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία και πρόσθετη ασφάλιση για την πληρωμή των εξόδων σε 
περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητών ή συνοδών εκπαιδευτικών

• Στην προσφορά να αναγράφονται οι αριθμοί κυκλοφορίας του λεωφορείου.

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία από 
τον Διευθυντή του Σχολείου.
Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να 
αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής, λόγω απρόβλεπτων 
γεγονότων, το Σχολείο ή οι μαθητές δεν υποχρεούνται στην καταβολή 
αποζημίωσης του επιλεγέντος Ταξιδιωτικού Γραφείου.

         Αν μετά την επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου η οικονομική προσφορά δεν 
         καλύπτει τις οικονομικές δυνατότητες των μαθητών η εκδρομή δεν θα 

πραγματοποιηθεί
                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                               ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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