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ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΤΙΣ 20-12-2013 
 

     Για την εκδροµή του Μουσικού Σχολείου Άµφισσας στα Τρίκαλα Θεσσαλίας  ζητούµε 
ΚΛΕΙΣΤΕΣ προσφορές από τα τουριστικά γραφεία µέχρι την Παρασκευή 06/12/2013 και 
ώρα 10.00 π.µ. στα γραφεία του Σχολείου µας. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
– Επίσκεψη στα Τρίκαλα και ξενάγηση στο Μύλο των Ξωτικών. 
– Επίσκεψη στο  Μουσικό σχολείο Τρικάλων.  
– Επιστροφή στην Άµφισσα µε ενδιάµεση στάση στη Λαµία.         
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ 

1. Τα λεωφορεία θα είναι τουριστικά (όχι διώροφα) µε κλιµατισµό, µουσική, 
µικροφωνική εγκατάσταση, φαρµακείο, ζώνες ασφαλείας και να πληρούν τις νόµιµες 
προϋποθέσεις κυκλοφορίας. ∆ύο (τουλάχιστο εβδοµάδες πριν την πραγµατοποίηση της 
εκδροµής θα προσκοµισθούν στο σχολείο ασφαλιστήρια συµβόλαια των λεωφορείων, 
φωτοτυπίες  από τις άδειες κυκλοφορίας, όπου και φαίνεται υποχρεωτικά αν υπάρχει 
σχετικός έλεγχος από τα ΚΤΕΟ.  

2. Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση των µαθητών καθ΄ όλη  τη διάρκεια της ηµέρας, 
στις περιηγήσεις-ξεναγήσεις. 

3. Στο φάκελο της προσφοράς θα υπάρχει φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας  γραφείου 
γενικού τουρισµού του ενδιαφεροµένου. 

4. Θα υπάρχει οµαδική ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους µαθητές και τους συνοδούς 
καθηγητές. 

5. Από τη συνολική αξία της εκδροµής το 20% θα παρακρατηθεί σαν  εγγύηση ακριβούς 
εκτέλεσης της και θα αποδοθεί µετά την επιστροφή του σχολείου από την εκδροµή. 

6. Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και  
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδροµής και ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιµές. 

7. Θα ληφθεί σοβαρά υπ΄ όψη η παλαιότητα των λεωφορείων. Για το λόγο αυτό να µας 
αναφέρετε το χρόνο  πρώτης κυκλοφορίας καθώς και τους αριθµούς κυκλοφορίας των 
λεωφορείων που θα µας διαθέσετε. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ : 
 73 Μαθητές και 05 καθηγητές. 
ΤΙΜΗ: 

1. Συνολικά 
2. Ανά µαθητή 

 
                                                                                      Η ∆ιευθύντρια του Σχολείου 
 
 
 
                                                                                           Ασηµίνα Ν. Καρρά 


