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προςφορϊσ ςχετικϊ με την αυθημερόν μετϊβαςη και επιςτροφό μαθητών και
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ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ
Τα Γραφεύα Γενικού Τουριςμού με ειδικό ςόμα και ϊδεια λειτουργύασ από τον ΕΟΤ
ςε ιςχύ, να καταθϋςουν ςτο 1οΕΠΑΛ Γρεβενώνςφραγιςμϋνη προςφορϊ μϋχρι την
Σετϊρτη 17 Απριλύουκαι ώρα 11:00, ςτην οπούα πρϋπει να αναφϋρεται η τελικό
ςυνολικό τιμό τησ εκδρομόσμε ΦΠΑ και η τιμό ανϊ μαθητό.
Οι προςφορϋσ μπορούν να υποβληθούναπό εξουςιοδοτημϋνο εκπρόςωπο ό
ταχυδρομικϊ, αρκεύ να διαςφαλιςτεύ ότι θα ϋχουν παραληφθεύ μϋχρι την ανωτϋρω
ημερομηνύα και ώρα. Οι προςφορϋσ θα ανοιχτούν αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ προθεςμύασ
και δύνεται η δυνατότητα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ να παραβρεθούν. Εκπρόθεςμεσ
προςφορϋσ δεν θα ληφθούν υπόψη.
Για τη ςύνταξη τησ προςφορϊσ αυτόσ, ςασ ενημερώνουμε τα εξόσ:
1. Αναχώρηςη: 1Ο ΕΠΑΛ Γρεβενών
2. Προοριςμόσ: Αιολικό Πϊρκο Βερμύου ( Ζωοδόχου Πηγόσ και Παναγύασ Σουμελϊ ) και
επύςκεψη ςτην πόλη τησ Βϋροιασ.
3. Στην εκδρομό θα ςυμμετϋχουν μαθητϋσ/τριεστομϋων και ειδκοτότων του 1ου ΕΠΑΛ
Γρεβενών
4. Αριθμόσ μετακινουμϋνων: 45 μαθητϋσ/τριεσκαι 5 ςυνοδού καθηγητϋσ.
5. Τρόποσ μεταφορϊσ των μαθητών: Λεωφορεύο.
6. Χρονικό διϊρκεια μετακύνηςησ: 1 ημϋρα.
7. Αναχώρηςη: Πϋμπτη 09-05-2019 ςτισ 8.15.
8. Επιςτροφό: Πϋμπτη09-05-2019 ςτισ 16.00.
9. Αςφϊλεια: Υποχρεωτικό αςφϊλιςη μαθηηών – ζσνοδών καθηγηηών , όπως ορίζεηαι

από ηην ζτεηική νομοθεζία.
10. Παρακαλούμε επύςησ, κατϊ τη ςύνταξη τησ προςφορϊσ να λϊβετε υπόψη ςασ και
τα εξόσ:

 Η μετακύνηςη των μαθητών θα γύνει με κλιματιζόμενα λεωφορεύα που πληρούν
τισ προδιαγραφϋσ αςφαλούσ μετακύνηςησ των μαθητών, βϊςει τησ κεύμενησ
νομοθεςύασ (πχ. ΚΤΕΟ, κατϊςταςη ελαςτικών, κτλ)
 Με την προςφορϊ ςασ θα κατατεθεύ υπεύθυνη δόλωςη ότι διαθϋτετε ειδικό
ςόμα και ϊδεια λειτουργύασ από τον ΕΟΤ ςε ιςχύ.
 Οι οδηγού των λεωφορεύων θα πρϋπει να ϋχουν ςε ιςχύ όλα τααπαραύτητα
ϋγγραφα και παραςτατικϊ (Δύπλωμα οδόγηςησ, ρεπό κατϊ την εβδομϊδα
μετακύνηςησ κλπ.) και τα οπούα θα επιδεικνύονται κατϊ τονπρωινό ϋλεγχο πριν την
αναχώρηςη ςτα αρμόδια όργανα (Τροχαύα).
 Τα λεωφορεύα θα πρϋπει να εύναι διαθϋςιμα για όλεσ τισ μετακινόςεισ των
μαθητών.
 Σε περύπτωςη ματαύωςησ τησ εκδρομόσ (π.χ. λόγω καιρικών ςυνθηκών κλπ.) η
εκδρομό θα πραγματοποιηθεύ ςε ημερομηνύα που θα επιλϋξει το ςχολεύο και με το
ύδιο πρακτορεύο και ςτην ύδια τιμό ανϊ μαθητό.Οι διοργανωτϋσ ϋχουν το δικαύωμα να
ακυρώςουν την εκδρομό λόγω μη ςυμπλόρωςησ του απαιτούμενου αριθμού
μαθητών ό για οποιοδόποτε ϊλλο λόγο. Στην περύπτωςη αυτό οι διοργανωτϋσ δεν
ϋχουν καμύαπεραιτϋρω υποχρϋωςη απϋναντι ςτο επιλεγϋν πρακτορεύο. Στην
περύπτωςη που ϋχει καταβληθεύ οποιαδόποτε προκαταβολό, οι υπεύθυνοι του
πρακτορεύου οφεύλουν να επιςτρϋψουν ςτο ακϋραιο το καταβληθϋν ποςό.
 Η κατϊθεςη προςφορϊσ ςημαύνει αυτόματα και αποδοχό όλων όςων
αναφϋρονται ςτην παρούςα πρόςκληςη.
 Το πρακτορεύο που θα επιλεγεύ, θα ενημερωθεύ με τηλεφωνικό επικοινωνύα.
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