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Προς Τουριστικά Γραφεία και Κάθε Ενδιαφερόμενο 
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για διοργάνωση πενθήμερης  εκδρομής  
του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας στο  Κετσκεμέτ της Ουγγαρίας  

από Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 μέχρι Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 
 

     Το Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας διοργανώνει πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Κετσκεμέτ 
της Ουγγαρίας στα πλαίσια αδελφοποίησης του σχολείου με το ISKOLA KODALY της Ουγγαρίας 
από 15 Οκτωβρίου 2018 μέχρι 19 Οκτωβρίου 2018. Προβλέπεται η αναχώρηση την Δευτέρα 15 
Οκτωβρίου 2018 στις 7.00 π. μ. από τον προαύλιο χώρο του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας και 
επιστροφή την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 στις 10.00 μ. μ. Για την υλοποίηση αυτής της 
εκδρομής μόνο ως προς το σκέλος της μετακίνησης με το λεωφορείο, προβαίνουμε σε Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό με ποιοτικά κριτήρια από εγκεκριμένα και νόμιμα τουριστικά γραφεία. 
Οι προσφορές των Τουριστικών Γραφείων θα γίνουν με τα πιο κάτω στοιχεία και απαιτήσεις: 
 
1. Προορισμός: Κετσκεμέτ της Ουγγαρίας 
2. Ημερομηνία: από Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 μέχρι  Παρασκευή  19 Οκτωβρίου 2018 
3. Συνολικός αριθμός ατόμων: 47 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές.   
4. Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο 
5. Να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή μετακίνησης συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν 
κρατήσεων και του ΦΠΑ καθώς και η τιμή ανά μαθητή. 
6. O διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής. Μαζί με την προσφορά θα 
πρέπει να κατατίθεται και η υπεύθυνη δήλωση ειδικού σήματος λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται 
σε ισχύ. 
7. Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν στο γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού 
Σχολείου Σιάτιστας μέχρι την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018  και ώρα 09.50 π. μ. 
8. Οι προσφορές θα ανοιχθούν  παρουσία όλων των ενδιαφερομένων την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 
2018  και ώρα 09. 50 π. μ.. στο γραφείο του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας. 
9. Η κατακύρωση θα γίνει μετά από απόφαση του  Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, πρόταση 
των υπευθύνων συνοδών καθηγητών και παρουσία εκπροσώπων των γονέων και κηδεμόνων και 
των μαθητών. 



10. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του 
απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας χωρίς να αποζημιώσει το Τουριστικό 
Γραφείο. 
 
Στην ανωτέρω προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 
1. Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν  που να πληροί τις προδιαγραφές σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, (δελτίο καταλληλότητας ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κ.λπ.) να είναι δε στην 
αποκλειστική διάθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής με έμπειρους επαγγελματίες οδηγούς. 
2. Δωρεάν συμμετοχή συνοδών καθηγητών (4 συνοδοί καθηγητές) 
3. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών. 
4. Δωρεάν μετακίνηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μαθητών ή καθηγητών. 
5. Παράδοση συμβολαίου αστικής ευθύνης Τουριστικού Γραφείου στην προσφορά.  
6. Δωρεάν μετάβαση του διευθυντή σε περίπτωση ανάγκης. 
7. Οι εκδρομείς δεν συμμετέχουν σε διόδια ούτε θα επιβαρυνθούν από διαφορές που θα 
προκύψουν στο μέλλον σε περίπτωση ανατίμησης των εισιτηρίων. 
8. Τα σχολεία διατηρούν το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με την 
εκδρομή από τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 
9. Το τουριστκό γραφείο να πληροί τις προϋποθέσεις μετάβασης στο εξωτερικό. 
 
Αξιόλογες παράμετροι που θα επηρεάσουν την ανάθεση της εκδρομής στο Τουριστικό 
Γραφείο 
1. Η γενική τιμή ανά μαθητή.  
2. Η αποκλειστική διάθεση του λεωφορείου. 
3. Υποχρέωση του τουριστικού γραφείου να ακολουθήσει το πρόγραμμα που θα συντάξει  το σχολείο. 
4. Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδρομής και θα είναι η πιο ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιμές. 
 
Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το Τουριστικό Γραφείο θα παρακρατηθεί από το 
ποσό της εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής. 
 
Το πρόγραμμα εκδρομής της εν λόγω εκδρομής θα οριστικοποιηθεί μετά την επιλογή του 
γραφείου και κατόπιν εγκρίσεως της δευτεροβάθμιας.  
 
                                                              Ο  Δ/ντής 

 
 

       Κουτσογιώτας Χρήστος 
Θεολόγος 


