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ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτική Επίσκεψη του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου στο 

Ελληνικό Γυμνάσιο του Ντόρτμουντ Γερμανίας. 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς για 5ήμερη (2 

ημέρες συν 3 αργίες) εκπαιδευτική επίσκεψη στις 25 – 30 / 10 / 2022 μαθητών/μαθητριών 

Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου και των συνοδών -  καθηγητών τους στη Βόρεια Ρηνανία-

Βεστφαλία της Γερμανίας, στα πλαίσια εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος 

πολιτιστικών θεμάτων. 

              Ο διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου προβαίνει στην παρούσα πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία που επιθυμούν να αναλάβουν την 

διεκπεραίωση της προγραμματισμένης 5ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης και των συνοδών -  

καθηγητών τους στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία της Γερμανίας, μετά από πρόσκληση του 

Ελληνικού Γυμνασίου της πόλης Ντόρτμουντ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 45 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΔΩΝ – ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 5 (λόγω των ιδιαίτερων μουσικών αναγκών) 

ΗΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ Αεροδρόμιο Ηρακλείου  Τρίτη 25/10/2022                                                                                           

ΗΜ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ Αεροδρόμιο Ηρακλείου:        Κυριακή 30/10/2022   

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

1. Μετακίνηση με επιστροφή με αεροπλάνο από Αεροδρόμιο Ηρακλείου για Αεροδρόμιο 

Ντύσσελντορφ ή Κολωνίας ή Ντόρτμουντ. Η πτήση κατά προτίμηση να είναι απευθείας. Αν 

έχει ενδιάμεση στάση δεν θα είναι με αυτομεταφορά ή αλλαγή αεροδρομίου Ηρακλείου. 

2. Μετακίνηση με λεωφορείο για Μπόχουμ ή Ντόρντμουντ ή Έσσεν ανάλογα με το ξενοδοχείο 

διαμονής. Το λεωφορείο να είναι στην αποκλειστική διάθεση του σχολείου όλες τις ημέρες 

της εκδρομής. 

3. Διαμονή με 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3 ή 4 ή 5 αστέρων με πρωινό και ημιδιατροφή 

(5 μέρες) σε μια από τις πόλεις Μπόχουμ ή Ντόρτμουντ ή Έσσεν. Είδος δωματίων: 
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τρίκλινα, τετράκλινα (χωρίς ράντζο) ή δίκλινα για τους μαθητές  και μονόκλινα για τους 

συνοδούς - καθηγητές. 

4. Όλες οι μετακινήσεις αφορούν τις αποστάσεις από το ξενοδοχείο προς επιλεγμένα μέρη της 

ευρύτερης περιοχής. 

 

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

1. Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του 

συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το 

σχολείο).  

2. Υποχρεωτική  Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς 

και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή 

συνοδού καθηγητή. 

3. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις 

προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. έκτακτα επιδημιολογικά 

δεδομένα). 

4. Πρόβλεψη επιστροφής χρημάτων σε μαθητή, σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους 

λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή 

5. Τα λεωφορεία που θα είναι στη διάθεση των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής 

θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

προδιαγραφές (ελεγμένα από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα ακαταλληλότητας οχήματος, 

επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα 

κ.λπ.) καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση 

μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λ.π). 

6. Συνολικό κόστος της εκδρομής (με Φ.Π.Α) / ποσό της επιβάρυνσης ανά 

μαθητή/μαθήτρια. 

Τα Πρακτορεία που θα ανταποκριθούν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος καλούνται να 

υποβάλλουν φάκελο της προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf), καθώς και υπεύθυνη 

δήλωση κατοχής του ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού γραφείου, το οποίο πρέπει 

να είναι σε ισχύ και θα είναι σύμφωνες με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09-09-2021 (ΦΕΚ 

4187/Β/10-09-2021). 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
Δευτέρα 27/6/2022  στις  10:00. 

Η αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  μετά τη λήξη προθεσμίας 

υποβολής τους,  από  την  αρμόδια  επιτροπή του σχολείου μας και η ανάρτηση θα γίνει 

την ίδια μέρα. 

                                                                                                                 

 

 


