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ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ ςποβολήρ πποζθοπάρ
για πολςήμεπη εκπαιδεςηική εκδπομή
Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΓΡΟΜΗ
ΣΟΠΟ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ: ΞΑΝΘΗ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΥΩΡΗΗ: 27/4/2017 __________ ΩΡΑ ΑΝΑΥΩΡΗΗ: 7.00
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΠΙΣΡΟΦΗ: 30/4/2017___________ ΩΡΑ ΔΠΙΣΡΟΦΗ: 18.00
ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ: 98_____
ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΤΝΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ: 7
Β. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΗ
1η ημέρα, Πέμπηη, 27 - 4 - 2017
Ώπα 07:00 Ανασώπηζη από ηο Μοςζικό σολείο Παηπών , με πποοπιζμό ηην Ξάνθη.
2η ημέρα, Παραζκεσή, 28 - 4 – 2017
μεηακίνηζη από ηα ξενοδοσεία, ζηο σώπο ηος θεζηιβάλ και επιζηποθή.
3η ημέρα, αββάηο, 29 - 4 - 2017
μεηακίνηζη από ηα ξενοδοσεία, ζηο σώπο ηος θεζηιβάλ και επιζηποθή.
4η ημέρα, Κσριακή, 30 - 4 - 2017
Ώπα 08:00 Ανασώπηζη από Ξάνθη με πποοπιζμό ηο Μοςζικό σολείο Παηπών.
Γ. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΠΡΟΦΟΡΑ
Η πποζθοπά θα ππέπει οπυζδήποηε να πεπιέσει ηα παπακάηυ ζηοισεία:
1. αθή αναθοπά ηυν μεηαθοπικών μέζυν και ηςσόν ππόζθεηερ πποδιαγπαθέρ.
2. Ξενοδοσεία ζηη πόλη ηηρ Ξάνθηρ ή ζηα πιο κονηινά γευγπαθικά ζημεία με ζειπά
πποηεπαιόηηηαρ Κομοηηνή, Καβάλα και Γπάμα, ηοςλάσιζηον 3 αζηέπυν, με ππυινό.
3. Η αποζηολή μαθηηών και καθηγηηών να μοιπαζηεί ηο πολύ ζε δύο Ξενοδοσεία.
4. Αζθάλιζη Αζηικήρ Δπαγγελμαηικήρ Δςθύνηρ Γιοπγανυηή, ζύμθυνα με ηην κείμενη
νομοθεζία.
5. Ππόζθεηη αζθάλιζη πος καλύπηει ηα έξοδα ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή αζθένειαρ
6. Αναθοπά ηηρ ηελικήρ ζςνολικήρ ηιμήρ ηηρ μεηακίνηζηρ αλλά και ηος κόζηοςρ ανά μαθηηή

ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α.
7. Σα λευθοπεία θα ππέπει να πληπούν ηοςρ κανόνερ αζθαλείαρ.
8. Κάθε ηαξιδιυηικό γπαθείο απαπαίηηηα θα ππέπει να καηαθέζει όλα ηα έγγπαθα (ανηίγπαθα
ΚΣΔΟ ηυν λευθοπείυν πος να βπίζκονηαι ζε ιζσύ ηιρ ημέπερ ηηρ εκδπομήρ, ηιρ άδειερ ηυν
λευθοπείυν, ηιρ άδειερ οδήγηζηρ ηυν οδηγών, ςπεύθςνη δήλυζη όηι διαθέηοςν ειδικό ζήμα
λειηοςπγίαρ, ηο οποίο βπίζκεηαι ζε ιζσύ). Έγγπαθα πος θα ζηαλούν μεηά ηην 27η Μαπηίος
2017 και ώπα 12.00 μ.μ. με οποιοδήποηε ηπόπο δεν θα γίνοςν δεκηά.
Σο επιλεγμένο ηαξιδιυηικό γπαθείο θα ςπογπάτει ιδιυηικό ζςμθυνηηικό με ηο ζσολείο, ζηο
οποίο θα αναθέπεηαι πηηά και η αζθάλεια αζηικήρ επαγγελμαηικήρ εςθύνηρ και όηι η
πποκαηαβολή δεν μποπεί να ςπεπβαίνει ηο 20% ενώ ηα ςπόλοιπα σπήμαηα θα δοθούν καηόπιν
ζςμθυνίαρ.
Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να καηαθέζοςν ηιρ πποζθοπέρ ηοςρ ζε ζθραγιζμένο θάκελο ζηο
ζτολείο πος θα ππαγμαηοποιήζει ηη μεηακίνηζη ηο απγόηεπο μέσπι ηην Γεςηέπα 27 Μαπηίος
2017 και ώπα 12.00 μ.μ. Αποζθπάγιζη πποζθοπών ζηιρ 27 Μαπηίος 2017, και ώπα 12.00
μ.μ.
Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
ΛΔΚΚΑ ΣΑΜΑΣΗ
Μοςζικόρ

