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Προς Τουριστικά Γραφεία 
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για διοργάνωση διήµερης εκδροµής της 

Α΄και Β΄ τάξης Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας 
 

                   Το Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας διοργανώνει διήµερη εκδροµή στα πλαίσια των προγραµµάτων 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που λαµβάνουν χώρα στο σχολείο κατά το τρέχον σχολικό έτος (14481/30-11-
2015 έγκριση ∆∆Ε Κοζάνης). Για την πραγµατοποίηση αυτής της εκδροµής προβαίνουµε σε Μειοδοτικό 
∆ιαγωνισµό 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: ΚΠΕ Φιλίππων - Καβάλας 
2. Ηµεροµηνία: Αναχώρηση 15 Φεβρουαρίου 2016 (ώρα αναχώρησης 8:30 π. µ.). Επιστροφή 16 Φεβρουαρίου 

2016 (ώρα επιστροφής 21:00 µ. µ.) 
3. Συνολικός αριθµός ατόµων: 59 (53 µαθητές) 
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 της ∆ιευθύντριας του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας 

στις 25 Ιανουαρίου 2016 και έως ώρα 12.00 µ. 
8. Οι προσφορές θα ανοιχθούν παρουσία όλων των ενδιαφεροµένων στις 25 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 12.00 µ. 

στο γραφείο της ∆ιευθύντριας του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας. 
9. Η κατακύρωση θα γίνει µετά από απόφαση της ∆ιευθύντριας και πρόταση των υπευθύνων καθηγητών των 

προγραµµάτων 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. 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. Στα πλαίσια της εκδροµής θα απαιτηθούν µετακινήσεις εντός του Νοµού Καβάλας, σύµφωνα µε το τελικό 
πρόγραµµα που θα καταρτισθεί (ενδεικτικά αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων, παλαιά πόλη Καβάλας). 

3. ∆ωρεάν συµµετοχή συνοδών καθηγητών (6 συνοδοί καθηγητές) 
4. Ασφάλεια ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µαθητών και καθηγητών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
5. Παράδοση συµβολαίου αστικής ευθύνης Τουριστικού Γραφείου στην προσφορά. 
6. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωµα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά µε την εκδροµή από τα 

τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 
7. Η προσφορά δεν περιλαµβάνει διαµονή, η οποία παρέχεται από το ΚΠΕ Φιλίππων-Καβάλας. 

 
Αξιόλογες παράµετροι που θα επηρεάσουν την ανάθεση της εκδροµής στο Τουριστικό Γραφείο 
 

1. Η γενική τιµή ανά µαθητή  
2. Η ολοήµερη διάθεση των λεωφορείων 
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 ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιµές. 
 
Οι δεύτεροι συµβαλλόµενοι αναλαµβάνουν την ευθύνη της συγκέντρωσης και καταβολής της συνολικής αξίας 
της εκδροµής στο τουριστικό γραφείο αµέσως µετά το πέρας της εκδροµής. 
Οποιαδήποτε µη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το ποσό της 
εξόφλησης µετά την ολοκλήρωση της εκδροµής.  
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