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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η
εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ
για μονοήμερη/πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή-μετακίνηςη
(Με βάςη τα άρθρα 14, 15 τησ ΥΑ 129287/Γ2/10‐11‐2011 ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011
όπωσ τροποποιήθηκε με την ΥΑ 220647/Δ2/23-12-2016 (ΦΕΚ 4227/Β/28-12-2016)

Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Τόποσ μετακίνηςησ : Ξάνθη-Συμμετοχή ςτο Φεςτιβάλ «Ξάνθη-Πόλισ Ονείρων»
Ημερομηνίασ αναχϊρηςησ : 27/04/2017 Ώρα αναχϊρηςησ : 07.30’ π.μ.
Ημερομηνίασ επιςτροφήσ : 30/04/2017 Ώρα επιςτροφήσ : 09.00’ μ.μ.
Πλήθοσ ςυμμετεχόντων μαθητϊν : 32 (τριάντα δφο) Τάξη/Τάξεισ : Α’-Β’-Γ’ Γυμναςίου και Β’-Γ’ Λυκείου
Πλήθοσ ςυμμετεχόντων ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν : 4 (τζςςερισ)
Β. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ-ΕΚΔΡΟΜΗ
Αναχϊρηςη : Πζμπτη 27/04/2017 και ϊρα 07.30’ π.μ. από τον προαφλιο χϊρο του ςχολείου.
10.30’-Άφιξη ςτη Θεςςαλονίκη, ςτο χϊρο του Λευκοφ Πφργου για ξεκοφραςη και περιήγηςη για μία
ϊρα περίπου.
11.30’-Αναχϊρηςη για Ξάνθη.
14.30’-Άφιξη ςτην Ξάνθη-Τακτοποίηςη ςτο ξενοδοχείο.
20.00’-Παρακολοφθηςη εναρκτήριασ ςυναυλίασ-καλωςορίςματοσ του Μουςικοφ Σχολείου ΞάνθησΕπιςτροφή ςτο ξενοδοχείο.
Παραςκευή 28/04/2017
10.30’-13.00’ Συναυλίεσ ςε ςκηνζσ τησ Ξάνθησ
15.00’-18.00’ Βιωματικά εργαςτήρια
19.00’-21.00’ Συναυλίεσ ςε ςκηνζσ τησ Ξάνθησ
21.00’ – CLINICS-Επιςτροφή ςτο ξενοδοχείο
Σάββατο 29/04/2017
10.00’-14.00’ Βιωματικά εργαςτήρια
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14.00’-18.30’ Ξεναγήςεισ ςε αξιοθζατα τησ πόλησ
19.30’-20.00’ Συναυλία ςτην κεντρική πλατεία
21.00’ Αποχαιρετιςτήριο πάρτυ των διοργανωτϊν-Επιςτροφή ςτο ξενοδοχείο
Κυριακή 30/04/2017
Αναχϊρηςη ςτισ 12.00’ από την Ξάνθη
13.30’-15.00’ επίςκεψη ςτον αρχαιολογικό χϊρο τησ Αμφίπολησ
16.30’ Άφιξη ςτη Θεςςαλονίκη και ςτάςη μιασ ϊρασ για φαγητό
18.00’ Αναχϊρηςη από Θεσ/νίκη και άφιξη ςτο Αμφνταιο ςτισ 20.30’

Γ. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΡΟΦΟΡΑ
Η προςφορά θα πρζπει οπωςδήποτε να περιζχει τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία:
1. Σαφή αναφορά του μεταφορικοφ μζςου και τυχόν πρόςθετεσ προδιαγραφζσ.
2. Αναφορά ςτην προςφορά τησ κατηγορίασ του καταλφματοσ.
3. Λοιπζσ υπηρεςίεσ που παρζχονται (παρακολοφθηςη εκδηλϊςεων, επίςκεψη χϊρων κλπ)
4. Υποχρεωτική αςφάλιςη ευθφνησ διοργανωτή.
5. Προαιρετική αςφάλιςη των ςυμμετεχόντων ςτην εκδρομή.
6. Αναφορά τησ τελικήσ ςυνολικήσ τιμήσ τησ μετακίνηςησ αλλά και του κόςτουσ ανά μαθητή ςυμπερι‐
λαμβανομζνου του Φ.Π.Α.
7. Το λεωφορείο θα πρζπει να πληροί τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και να ζχει ζγκριςη ΚΤΕΟ.
8. Μετακίνηςη μζςω τησ Εγνατίασ Οδοφ.
9. Μετακίνηςη των μαθητϊν ςτα χωριά τουσ, όςα είναι καθ’οδόν, ςτην επιςτροφή.
10. Ατομικζσ και ονομαςτικζσ αποδείξεισ για τουσ μαθητζσ.
Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρζπει να καταθζςει υπεφθυνη δήλωςη ότι διαθζτει ειδικό ςήμα
λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ.
Το επιλεγμζνο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό ςυμφωνητικό με το ςχολείο, ςτο οποίο θα ανα‐
φζρεται ρητά και η αςφάλεια αςτικήσ επαγγελματικήσ ευθφνησ.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να καταθζςουν τισ προςφορζσ τουσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτο ςχολείο,
που εδρεφει ςτο Αμφνταιο, ςτισ Νζεσ Εργατικζσ Εςτίεσ, το αργότερο μζχρι την Παραςκευή, 10/03/2017,
και ώρα 12.00’.
Ο/Η Διευθυντήσ/τρια του ςχολείου

(Ονοματεπϊνυμο, υπογραφή και ςφραγίδα
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