
 
                  
 
 
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ                     
        ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ & 
 Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
      ΜΟΥΣΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
 Ταχ. Δ/νση      : Δημοκρίτου & Περιφερειακή οδός  
                            42100   Ριζαριό Τρικάλων 
Τηλ. & Fax: 24310 74471 

 
ΘΕΜΑ: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για 4ήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου σε Σόφια ή 
Βελιγράδι» 
 
Έχοντας υπόψη τη με αριθμό 129287/Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/2-12-2011) Υ. Α. του 
ΥΠΔΒΜΘ με θέμα: «Εκδρομές- Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»  
 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 
Γραφεία Γενικού τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να 
καταθέσουν στο Μουσικό σχολείο Τρικάλων σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Τρίτη 1η 
Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 μ.  που αφορά στην πολυήμερη εκδρομή των μαθητών 
της Γ’ τάξης του Λυκείου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Πρώτη εκδρομή 
1. Προορισμός: Σόφια - Φιλιππούπολη 
2. Ημερομηνία αναχώρησης: 06-12-2016 
3. Ημερομηνία επιστροφής: 09-12-2016 
4. Διανυκτερεύσεις: τρεις (03) στη Σόφια  
5. Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: δεκαπέντε (15) 
6. Συνοδοί καθηγητές: δυο (2 ) 
7. Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο (όχι mini bus), το οποίο πρέπει να πληροί τις 

προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών και των εκπαιδευτικών, βάσει 
της κείμενης νομοθεσίας 

8. Κατηγορία καταλύματος: Ξενοδοχείο 4**** αστέρων στη Σόφια εντός πόλης, με το 
όνομα, την κατηγορία και την ακριβή τοποθεσία του καταλύματος και ατομικά 
δωμάτια για τους συνοδούς και 2κλινα ή 3κλινα δωμάτια για τους μαθητές. 

9. Συνοδός του πρακτορείου καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 
10. Ξενάγηση στη Σόφια, Φιλιππούπολη  
11. Λοιπές υπηρεσίες: Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο, ημιδιατροφή, μετακινήσεις 

εντός της πόλης με το λεωφορείο, δυο οδηγούς 
12. Ασφάλιση ευθύνης: μαθητών και συνοδών 
13. Πρόσθετη ασφάλιση που να καλύπτει τα έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας (να 

αναφέρεται ρητά το κόστος αυτής) 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

1. Αναχώρηση: 06-12- 2016   
2. Επιστροφή: 09-12-2016  
3. Αναλυτικά:  

Τρίκαλα,   26-10-2016 
Προς: Δ. Δ. Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 
 
 
 



1η μέρα: Τρίκαλα – Οχυρό Ρούπελ -  Σόφια - Διανυκτέρευση στη Σόφια 
2η μέρα: Αναχώρηση για Φιλιππούπολη- Ξενάγηση στη Φιλιππούπολη – Διανυκτέρευση στη 
Σόφια 
3η μέρα: Ξενάγηση στη Σόφια – Διανυκτέρευση στη Σόφια  
4η μέρα: Αναχώρηση από Σόφια – και άφιξη στα Τρίκαλα μετά από τις απαραίτητες στάσεις 
για ανάπαυση  

 
Δεύτερη εκδρομή 

 
1. Προορισμός: Βελιγράδι – Νόβισαντ 
2. Ημερομηνία αναχώρησης: 06-12-2016 
3. Ημερομηνία επιστροφής: 09-12-2016 
4. Διανυκτερεύσεις: τρεις (03) στο Βελιγράδι 
5. Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: δεκαπέντε (15) 
6. Συνοδοί καθηγητές: δυο (2 ) 
7. Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο (όχι mini bus), το οποίο πρέπει να πληροί τις 

προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών και των εκπαιδευτικών, 
βάσει της κείμενης νομοθεσίας 

8. Κατηγορία καταλύματος: Ξενοδοχείο 4**** αστέρων στο Βελιγράδι εντός 
πόλης, με το όνομα, την κατηγορία και την ακριβή τοποθεσία του καταλύματος 
και ατομικά δωμάτια για τους συνοδούς και 2κλινα ή 3κλινα δωμάτια για τους 
μαθητές. 

9. Συνοδός του πρακτορείου καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 
10. Ξενάγηση στο Βελιγράδι - Νόβισαντ 
11. Λοιπές υπηρεσίες: Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο, ημιδιατροφή, μετακινήσεις 

εντός της πόλης με το λεωφορείο, δυο οδηγούς 
12. Ασφάλιση ευθύνης: μαθητών και συνοδών 
13. Πρόσθετη ασφάλιση που να καλύπτει τα έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας (να 

αναφέρεται ρητά το κόστος αυτής) 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

4. Αναχώρηση: 06-12- 2016   
5. Επιστροφή: 09-12-2016  
6. Αναλυτικά:  

1η μέρα: Τρίκαλα – Βελιγράδι - Διανυκτέρευση στο Βελιγράδι 
2η μέρα:  Ξενάγηση στο Βελιγράδι –Διανυκτέρευση στο Βελιγράδι 
3η μέρα: Αναχώρηση για Νόβισαντ – Ξενάγηση στο Νόβισαντ- Επιστροφή στο Βελιγράδι  
Διανυκτέρευση στο Βελιγράδι   
4η μέρα: Αναχώρηση από Βελιγράδι – και άφιξη στα Τρίκαλα μετά από τις απαραίτητες 
στάσεις για ανάπαυση  
 
Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα κατατίθενται στη γραμματεία του σχολείου μας 
μέχρι την  Τρίτη  1η Νοεμβρίου και ώρα 12:00 μ. (όχι με fax ή mail) και θα γράφουν το 
κόστος ανά μαθητή και το συνολικό. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατίθεται 
απαραίτητα 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 
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