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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
3ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ Γυμνασίου  στην Ξάνθη» 
 
Το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων έχοντας υπόψη τη με αριθμό 129287/Γ2/10-
11-2011(ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/2-12-2011) απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
διαγωνισμό κατακύρωσης της πιο συμφέρουσας  προσφοράς με κριτήριο 
την τιμή και την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών, για την 
πραγματοποίηση 3ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της 
Γ΄ τάξης του Γυμνασίου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
Α. ΤΡΙΚΑΛΑ-ΞΑΝΘΗ-ΤΡΙΚΑΛΑ 
 
2. Ημερομηνία αναχώρησης: 21-4-2016 
3. Ημερομηνία επιστροφής: 23-4-2016 
4. Διανυκτερεύσεις: δυο (02). 
5. Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: πενήντα (50) 
6. Συνοδοί καθηγητές: τέσσερις (3 ) 
7. Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο . 
8. Κατηγορία καταλύματος: Ξενοδοχείο 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 2κλινα ή 3κλινα 
για τους μαθητές. 
9. Λοιπές υπηρεσίες: Πρωινό στο ξενοδοχείο 
10. Ασφάλιση ευθύνης: Μαθητών και συνοδών 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Το σχολείο μας συμμετέχει στο Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων  στην Ξάνθη 
και το τελικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί από τους 

διοργανωτές. Πιθανές επισκέψεις στην Αμφίπολη και Καβάλα. 
 
Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα κατατίθενται στη γραμματεία του 
σχολείου μας μέχρι την  Πέμπτη 24 Μαρτίου και ώρα 11:00 το πρωί και 
θα αναγράφουν  το συνολικό  κόστος και το κόστος ανά μαθητή. Μαζί με 
την προσφορά πρέπει απαραίτητα να κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση ότι 
διαθέτετε ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Το Σχολείο 
διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την εκδρομή, εάν δε 
συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/τριών λόγω υψηλού 
κόστους. 

 
Η Διευθύντρια 
Βασιλική Λύτρα 

 
 

Τρίκαλα,   22-3-2016 
Προς: Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.    

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Κοιν.: Τουριστικά γραφεία 
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