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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ (27 –30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014) 

 Η ∆ιευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Άµφισσας προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 
ταξιδιωτικά γραφεία για την 4-ήµερη εκπαιδευτική εκδροµή του Σχολείου. 

1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Ξάνθη στις  27, 28,29 και 30 Απριλίου 2014, µε τρεις διανυκτερεύσεις στην πόλη της 
Ξάνθης (27,28 και 29 Απριλίου). 

2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ : εξήντα εννιά (69) µαθητές/τριες και εφτά (7) 
καθηγητές (1 αρχηγός και 6 συνοδοί). 

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:  
 

1.  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ : Κλιµατιζόµενα Τουριστικά Λεωφορεία, µε µουσική, µικροφωνική εγκατάσταση, 
φαρµακείο, ζώνες ασφαλείας και να πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις κυκλοφορίας. ∆ύο τουλάχιστον 
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.  Τα λεωφορεία θα βρίσκονται στην διάθεση των εκδροµέων 
κατ΄ αποκλειστικότητα καθόλη τη διάρκεια της εκδροµής, µε πρόσθετη υποχρέωση τη µεταφορά των 
µαθητών από τον τόπο κατοικίας τους (Τολοφώνα-Γαλαξιδι-Ιτέα) στις 27/04/2014 και την επιστροφή 
τους επίσης στις 30/04/2014. Αναχώρηση: έδρα Μουσικού Σχολείου Άµφισσας. 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ : Ξενοδοχείο στην πόλη της Ξάνθης σε τρίκλινα και δίκλινα δωµάτια για 
τους µαθητές και µονόκλινα για τους καθηγητές (να συµπεριλαµβάνεται πρωινό). Η διαµονή για όλη την 
αποστολή θα είναι στο ίδιο ξενοδοχείο. 

3. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή, όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία. 
4. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθενείας µαθητή ή συνοδού 

καθηγητή. 
5. Την αντιµετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγµατοποιηθεί η εκδροµή στις προβλεπόµενες 

ηµεροµηνίες λόγω ανωτέρας βίας. 
6. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του ειδικού σήµατος λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
7. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της άδειας εξασκήσεως επαγγέλµατος 
8. 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. 
9. Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και  ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδροµής και ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιµές. 
10. 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. 

11. ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ και ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (να συµπεριλαµβάνεται ο 
Φ.Π.Α.) 

Οι οικονοµικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο Μουσικό Σχολείο Άµφισσας, 
Φρουρίου 47, 33100 Άµφισσα, τηλ. 22650 22995, ταχυδροµικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο µέχρι την 
∆ευτέρα 07 Απριλίου 2014  και ώρα 12.00. 
 

         Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

         ΚΑΡΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 

 


