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ΠΡΟΣ 

 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση πολυήμερης εκδρομής  

        μαθητών του 4ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου σε σχολείο της ομογένειας στο  

        Μόναχο 

        
        Ο Διευθυντής του 4ου ΓΕ.Λ. Ηρακλείου, σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/ 
τ.Β΄/6-3-2017) Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ για τις Εκδρομές - Μετακινήσεις μαθητών 
Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας, 
προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα Ταξιδιωτικά Γραφεία για την πραγματοποίηση  
πολυήμερης εκδρομής μαθητών  του 4ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου σε σχολείο της ομογένειας 
στο Μόναχο 
 

Στη μετακίνηση συμμετέχουν 24 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές 
 

Το ενδεικτικό πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες 
δύο εναλλακτικές: 

 

Α. Πρόγραμμα 4ήμερης εκδρομής στο Μόναχο 

 
1η μέρα, 7 Μαΐου 2019  Πρωινή πτήση από Ηράκλειο για Μόναχο. Παλαιά Πινακοθήκη του 
Μονάχου. Στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου. 
 
2η μέρα  8 Μαΐου 2019 Επίσκεψη στο Λύκειο Μονάχου. Από το μεσημέρι, μετάβαση στο 
Ομπεραμεργκάου και στο κάστρο Νοτσβανστάιν. Επιστροφή στο Μόναχο. 
 
3η μέρα,  9 Μαΐου 2019 Ημερήσια εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας. 
 
4η μέρα, 10 Μαΐου 2019 Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Μονάχου για το Ηράκλειο. 
 
Σημείωση: Για το ανωτέρω πρόγραμμα απαιτείται λεωφορείο για τη μεταφορά των μαθητών και 
συνοδών καθηγητών από το αεροδρόμιο του Μονάχου προς το ξενοδοχείο κατά την ημέρα της 
άφιξης, καθώς και τη μεταφορά από το ξενοδοχείο προς το αεροδρόμιο την ημέρα της 
αναχώρησης. Επιπλέον, το λεωφορείο θα αναλάβει τις μετακινήσεις τη δεύτερη (Ελληνικό Λύκειο 
Μονάχου, Ομπεραμεργκάου και κάστρο Νοτσβανστάιν) και την τρίτη ημέρα του προγράμματος 
(Σάλτσμπουργκ) . 
 

ΔΔΔΔΕΕ  ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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Β. Πρόγραμμα 5ήμερης εκδρομής στο Μόναχο 

 
1η μέρα, 7 Μαΐου 2019  Πρωινή πτήση από το Ηράκλειο για το Μόναχο Επίσκεψη στην Παλαιά 
Πινακοθήκη του Μονάχου. 
 
2η μέρα  8 Μαΐου 2019 Επίσκεψη στο Λύκειο Μονάχου. Από το μεσημέρι, μετάβαση στο 
Ομπεραμεργκάου και στο κάστρο Νοτσβανστάιν. Επιστροφή στο Μόναχο. 
 
3η μέρα,  9 Μαΐου 2019 Ημερήσια εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας. 
 
4η μέρα, 10 Μαΐου 2019 Στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου. Ζωολογικός κήπος του 
Μονάχου. Νέα Πινακοθήκη του Μονάχου 
 
5η ημέρα, 11 Μαΐου 2019 Αναχώρηση από το αεροδρόμιο του Μονάχου για το Ηράκλειο. 
 
Σημείωση: Για το ανωτέρω πρόγραμμα απαιτείται λεωφορείο για τη μεταφορά των μαθητών και 
συνοδών καθηγητών από το αεροδρόμιο του Μονάχου προς το ξενοδοχείο κατά την ημέρα της 
άφιξης, καθώς και τη μεταφορά από το ξενοδοχείο προς το αεροδρόμιο, την ημέρα της 
αναχώρησης. Επιπλέον, το λεωφορείο θα αναλάβει τις μετακινήσεις τη δεύτερη (Ελληνικό Λύκειο 
Μονάχου, Ομπεραμεργκάου και κάστρο Νοτσβανστάιν) και την τρίτη ημέρα του προγράμματος 
(Σάλτσμπουργκ). 

 

 

Ζητείται η τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ της εκδρομής αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή 

χωριστά. Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη 

δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου, το οποίο πρέπει να 

βρίσκεται σε ισχύ. Επιπλέον, στο φάκελο της προσφοράς θα υπάρχει απαραιτήτως CD με την 

προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (.doc, docx, .pdf ή .rtf)  ώστε να είναι εύκολη η ανάρτησή της 

στο διαδίκτυο.  

Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση του Σχολείου (ΟΧΙ 

ΜΕ E-MAIL) σφραγισμένες προσφορές σε κλειστούς φακέλους, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 

10/12/2018 και ώρα 13:00, που θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες σύμφωνα με 

την Υ.Α 33120/ΓΔ4 /ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017 και τη σχετική νομοθεσία. Η αξιολόγηση των 

προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή τη Δευτέρα 10/12/2018 και ώρα 13:30 στο 

Γραφείο της Διεύθυνσης του 4ου ΓΕΛ Ηρακλείου. 
 

                      

                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
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