
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                
                     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ο Διευθυντής του Μουσικού Γυμνασίου Σπάρτης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει, 
λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς του, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 456/ τεύχος Β΄/13-02-
2020, με τη διαδικασία των κλειστών προσφορών και θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

1. Τόπος προορισμού: Θεσσαλονίκη 
2. Χρόνος πραγματοποίησης: Από Δευτέρα 5η  Δεκεμβρίου έως Παρασκευή 9η  

Δεκεμβρίου 2022. 
3. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: Τριανταπέντε  (35) μαθητές/τριες  οχτώ   (8) 

συνοδοί καθηγητές/τριες. 
(14 μαθητές/τριες από Μουσικό Γυμνάσιο Σπάρτης,5 μαθητές/τριες από Λύκειο Καστορείου, 
8 μαθητές/τριες από Λύκειο Κροκεών,8 μαθητές/τριες από Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου)  

4. Μεταφορικό μέσο: Μεταφορά με μισθωμένο λεωφορείο που θα πληροί όλες τις 
προβλεπόμενες από το Νόμο προδιαγραφές. Μετακινήσεις με το λεωφορείο σύμφωνα 
με το πρόγραμμα της εκδρομής καθ’ όλη τη διάρκεια των πέντε ημερών. Θα πρέπει να 
επισυναφθούν στην προσφορά ποιο λεωφορείο θα χρησιμοποιηθεί, ο ακριβής αριθμός 
των θέσεων του οχήματος, η άδεια κυκλοφορίας του, ο τελευταίο έλεγχος ΚΤΕΟ και 
το ασφαλιστήριο του οχήματος. 

5. Κατηγορία ξενοδοχείου: τριών (3) τουλάχιστον αστέρων εκτός του κέντρου της 
Θεσσαλονίκης και σε απόσταση το πολύ 3 χλμ. Η διαμονή των μαθητών θα γίνει σε κατά 
βάση τρίκλινα - τετράκλινα δωμάτια και των συνοδών καθηγητών σε μονόκλινα. Όλα τα 
δωμάτια να βρίσκονται στον ίδιο όροφο σε δωμάτια που να μην διαθέτουν μπαλκόνι. Να 
γίνεται ρητή αναφορά στην κατηγορία ξενοδοχείου που θα προταθεί. Απαραιτήτως να 
επισυνάπτεται η επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας-κράτησης από το προτεινόμενο 
ξενοδοχείο στο όνομα του σχολείου, με τις προδιαγραφές που ζητούνται. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 
( με Λυκειακές Τάξεις Α’,Β’,Γ’) 

 

Ταχ.Διεύθυνση : Κλαδάς – 23150 Σπάρτη 

Πληροφορίες : Δημόπουλος Ιωάννης 

Τηλέφωνο : 2731089069 

Τηλεομοιότυπο : 2731089069 

Ηλεκτρονικό Ταχ. : mail@gym-mous-spart.lak.sch.gr 

Ιστότοπος : gym-mous-spart.lak.sch.gr 

 

 
 
Κλαδάς, 31-10-2022 

Αρ. Πρωτ: Φ27/1376 

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

 

               

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
              



6. Διατροφή: Το κατάλυμα να προσφέρει ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) εντός 
του ξενοδοχείου σε μπουφέ. Να προσφερθούν δύο τιμές, μια μόνο με πρωινό και 
μια με ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) 

7. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή (Αστικής – επαγγελματικής Ευθύνης) 
8. Ιατροφαρμακευτική – ταξιδιωτική ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθένειας. 
9. Η διαδρομή Σπάρτη-Θεσσαλονίκη  θα γίνει μέσω των οδών:  Α71 ,Ε65, Ε94, Ε75 
10. Η προσφορά θα περιλαμβάνει και τους νόμιμους φόρους. 
Για τις παραπάνω υπηρεσίες απαραίτητη θεωρείται η τελική συνολική τιμή του 

ταξιδιού και η επιβάρυνση ανά μαθητή. 
Προσφορές οι όποιες θα φτάσουν στο σχολείο, μετά το πέρας της καθορισμένης ημε- 

ρομηνίας και ώρας δε θα γίνονται δεκτές. 

Η προσφορά να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει 
ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ ή βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων 
προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου. 

        Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Παρασκευή  

11η Νοεμβρίου 2022, και ώρα 12:00 . μόνο μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το 

σχολείο μας. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το 

άνοιγμα κι αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Παρασκευή 11η  

Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00. 
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Ο Διευθυντής 
 
 
 
 
 

     Ιωάννης Δημόπουλος 
     Μαθηματικός ΠΕ03 
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