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ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη διαγωνισμού  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για 4ήμερη  
εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ’ τάξης στην Αθήνα» 
      
 Το  Γενικό  Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων, έχοντας  υπόψη  την  με  αριθμό  

129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β/2-12-2011 )  απόφαση  του  ΥΠΔΒΜΘ και τη με 

αριθμό 13711/23-11-2016 έγκριση της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων Προγραμμάτων Σχολικών 

Δραστηριοτήτων 2016-2017,  

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

  διαγωνισμό  κατακύρωσης της πιο συμφέρουσας προσφοράς με κριτήριο την τιμή και την 

ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών, για την πραγματοποίηση τετραήμερης 

εκπαιδευτικής  επίσκεψης της  Γ’ τάξης του Λυκείου στο πλαίσιο προγραμμάτων Αγωγής 

Σταδιοδρομίας. με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

1. Ημερομηνία αναχώρησης: 15 Δεκεμβρίου 2016 

2. Ημερομηνία επιστροφής: 18 Δεκεμβρίου 2016. 

3. Διανυκτερεύσεις : Αθήνα ( 3 ) 

4. Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 15 

5. Συνοδοί καθηγητές: 2 

6. Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο 

7. Κατηγορία  Καταλύματος:    Ξενοδοχεία 3 ή 4 αστέρων (Ζητούνται αναλυτικά οι 

τιμές για κάθε κατηγορία ξενοδοχείου καθώς και το όνομα και η τοποθεσία του). 

Ατομικά δωμάτια για τους συνοδούς και δίκλινα ή τρίκλινα για τους μαθητές. 

8. Λοιπές υπηρεσίες: Πρωινό στο Ξενοδοχείο 

9. Ασφάλιση ευθύνης: μαθητών και συνοδών 

10. Πρόσθετη  ασφάλιση  που  καλύπτει  τα  έξοδα  ατυχήματος  ή  ασθένειας  (να  

αναφερθεί  το  κόστος  αυτής ). 

 



11. Πρόγραμμα εκδρομής : Περιλαμβάνει επισκέψεις στο Εθνικό Καποδιστριακό και 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Αρχαιολογικούς χώρους, Αξιοθέατα, ημερήσια 

εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναύπλιο. 

Οι  προσφορές  θα  είναι  κλειστές  και  θα  κατατίθενται  στο  σχολείο  μας  μέχρι  και  

την Τετάρτη,  30 Νοεμβρίου 2016,  και  ώρα  12:00 π.μ.. Αυτές θα αναγράφουν το συνολικό 

κόστος και το κόστος ανά μαθητή. Μαζί  με  την  προσφορά  πρέπει απαραίτητα να  

κατατίθεται  και  Υπεύθυνη  Δήλωση  κατοχής  ειδικού σήματος λειτουργίας  το  οποίο  

βρίσκεται  σε  ισχύ. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την επίσκεψη 

αν δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/τριων λόγω υψηλού κόστους καθώς και 

να τροποποιήσει το πρόγραμμα ανάλογα με τις συνθήκες. 

Η Διευθύντρια  

 

 

Αγγέλου Δήμητρα 


