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ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για προγραμματιηόμενθ πολυιμερθ εκδρομι 

εςωτερικοφ τθσ Γ' Λυκείου του Μουςικοφ χολείου Δράμασ» 

 

Ο Διευκυντισ του Μουςικοφ Σχολείου Δράμασ προκθρφςςει εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ 

από ταξιδιωτικά γραφεία για τθ διοργάνωςθ πολυιμερθσ εκπαιδευτικισ εκδρομισ των μακθτών τθσ 

Γ' Λυκείου του ςχολείου μασ, με τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 

1. Προοριςμόσ: Κριτθ: Χανιά και Ηράκλειο: 1 διανυκτζρευςθ ςτα Χανιά και 3 διανυκτερεφςεισ 

ςτο Ηράκλειο (κατά προτίμθςθ, ώςτε να ςυνδυαςτεί με τον τόπο διαμονισ, θ άφιξθ ςτθν Κριτθ 

από το αεροδρόμιο των Χανίων και θ αναχώρθςθ από τθν Κριτθ από το αεροδρόμιο του 

Ηρακλείου). 

 Αρικμόσ μακθτών που ςυμμετζχουν: 31 μακθτζσ  

• Αρικμόσ ςυνοδών κακθγθτών: τρεισ (03) (2 ςυνοδοί κακθγθτζσ + 1 αρχθγόσ) 

• Διάρκεια: πζντε (05) μζρεσ 

• Ημερομθνία αναχώρθςθσ: 08 Νοεμβρίου 2021 

• Ημερομθνία επιςτροφισ: 12 Νοεμβρίου 2021 

• Μεταφορικό μζςον: Αεροπλάνο, και λεωφορείο με όλεσ τισ προδιαγραφζσ (ΚΤΕΟ, δελτίο 

καταλλθλότθτασ, ηώνεσ αςφαλείασ κλπ) για τισ μετακινιςεισ από και προσ το ςχολείο και ςτον 

τόπο προοριςμοφ. 

• Διανυκτερεφςεισ: Τζςςερισ (04) 

• Κατθγορία Καταλυμάτων: Ξενοδοχεία 4**** (κατ' ελάχιςτο) εντόσ τθσ πόλθσ και ζωσ 8 χλμ 

εκτόσ αυτισ, με θμιδιατροφι (πρωινό και δείπνο), τρίκλινα ι/και τετράκλινα δωμάτια χωρίσ 
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ράντηα για τουσ μακθτζσ, και μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ τουσ και τον/τθν αρχθγό  ςτον ίδιο 

όροφο με τουσ μακθτζσ. 

• Ζθτείται να υπάρχει ξεναγόσ από το τουριςτικό γραφείο και ξεναγιςεισ ςε Χανιά, Ακρωτιρι 

Χανίων, ζκυμνο, Οργανοποιείο Σταγάκθ, Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ, Μονι Αρκαδίου, Ηράκλειο, 

Κνωςόσ, Μάταλα, Ενυδρείο, Ραλιά Χωριά, Μονι Ρρεβζλθσ, Αρχαιολογικό Μουςείο, Σπιλαιο 

Ειλεικυίασ, Ρλάκα – Σπιναλόγκα. 

 

2. Προοριςμόσ: Κριτθ: Χανιά και Ηράκλειο: 2 διανυκτερεφςεισ ςτα Χανιά και 3 διανυκτερεφςεισ 

ςτο Ηράκλειο (κατά προτίμθςθ, ώςτε να ςυνδυαςτεί με τον τόπο διαμονισ, θ άφιξθ ςτθν Κριτθ 

από το αεροδρόμιο των Χανίων και θ αναχώρθςθ από τθν Κριτθ από το αεροδρόμιο του 

Ηρακλείου). 

 Αρικμόσ μακθτών που ςυμμετζχουν: 31 μακθτζσ  

• Αρικμόσ ςυνοδών κακθγθτών: τρεισ (03) (2 ςυνοδοί κακθγθτζσ + 1 αρχθγόσ) 

• Διάρκεια: ζξι (06) μζρεσ 

• Ημερομθνία αναχώρθςθσ: 08 Νοεμβρίου 2021 

• Ημερομθνία επιςτροφισ: 13 Νοεμβρίου 2021 

• Μεταφορικό μζςον: Αεροπλάνο, και λεωφορείο με όλεσ τισ προδιαγραφζσ (ΚΤΕΟ, δελτίο 

καταλλθλότθτασ, ηώνεσ αςφαλείασ κλπ) για τισ μετακινιςεισ από και προσ το ςχολείο και ςτον 

τόπο προοριςμοφ. 

• Διανυκτερεφςεισ: πζντε (05) 

• Κατθγορία Καταλυμάτων: Ξενοδοχεία 4**** (κατ' ελάχιςτο) εντόσ τθσ πόλθσ και ζωσ 8 χλμ 

εκτόσ αυτισ, με θμιδιατροφι (πρωινό και δείπνο), τρίκλινα ι/και τετράκλινα δωμάτια χωρίσ 

ράντηα για τουσ μακθτζσ, και μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ τουσ και τον/τθν αρχθγό ςτον ίδιο 

όροφο με τουσ μακθτζσ. 

• Ζθτείται να υπάρχει ξεναγόσ από το τουριςτικό γραφείο και ξεναγιςεισ ςε Χανιά, Ακρωτιρι 

Χανίων, ζκυμνο, Οργανοποιείο Σταγάκθ, Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ, Μονι Αρκαδίου, Ηράκλειο, 

Κνωςόσ, Μάταλα, Ενυδρείο, Ραλιά Χωριά, Μονι Ρρεβζλθσ, Αρχαιολογικό Μουςείο, Σπιλαιο 

Ειλεικυίασ, Ρλάκα – Σπιναλόγκα. 

 

τθν προςφορά τουσ τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να ςυμπεριλάβουν:  

1. Πνομα και κατθγορία καταλφματοσ με θμιδιατροφι, αρικμό δωματίων και κλινών και τισ 

παρεχόμενεσ, από το κατάλυμα, υπθρεςίεσ. 

2. Βεβαίωςθ ςυνδρομισ των νόμιμων προχποκζςεων λειτουργίασ του ταξιδιωτικοφ πρακτορείου, 

ςφμφωνα με τθν Αρικ. Ρρωτ.: 190919/Δ2/25-11-2014 ΥΑ του ΥΡΡΕΘ. 



3. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι το ξενοδοχείο διακζτει νόμιμθ άδεια λειτουργίασ και ότι πλθροφνται όλοι 

οι όροι αςφάλειασ και υγιεινισ. 

4. Αςφάλεια επαγγελματικισ αςτικισ ευκφνθσ διοργανωτι ταξιδίων /ταξιδιωτικοφ–τουριςτικοφ 

γραφείου. 

5. Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκδρομισ και κόςτοσ ανά μακθτι & με απόδειξθ ανά μακθτι.  

6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των μετακινιςεων και ξεναγιςεων για κάκε θμζρα.  

7. Τουσ γενικοφσ όρουσ ςυμμετοχισ ςτθν εκδρομι.  

8. Ρρόςκετθ αςφάλιςθ που καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ για τουσ 

ςυμμετζχοντεσ του ςυγκεκριμζνου ςχολείου.  

9. Οποιαδιποτε επιπλζον παροχι παρακαλείςκε να τθν επιμερίςετε ανά μακθτι ώςτε να κατζλκει  

το κόςτοσ ςυμμετοχισ. 

10. τθν τιμι να ςυμπεριλαμβάνονται οι φόροι ανά ξενοδοχείο όπου υπάρχουν.  

 

 Οι οικονομικζσ προςφορζσ πρζπει να παραδοκοφν ςε κλειςτό φάκελο ςτο γραφείο του 

Διευκυντι του Μουςικοφ Γυμναςίου Δράμασ (Ταχ. Δ/νςθ: Μουςικό Σχολείο Δράμασ , 1ο χλμ. 

Ε.Ο. Δράμασ-Καβάλασ Τ.Κ. 66133), ταχυδρομικώσ ι αυτοπροςώπωσ το αργότερο μζχρι και τθν 

Σρίτθ 19/10/2021 (ώρα 10:00). Με κάκε προςφορά πρζπει απαραιτιτωσ να κατατίκεται και 

υπεφκυνθ διλωςθ του υπευκφνου του ταξιδιωτικοφ γραφείου ότι το γραφείο αυτό διακζτει 

ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 

Η αξιολόγθςθ και επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ προςφοράσ κα γίνει από εξαμελι 

επιτροπι, αποτελοφμενθ από το Διευκυντι του ςχολείου, δφο ςυνοδοφσ κακθγθτζσ, ζναν 

εκπρόςωπο των γονζων-κθδεμόνων και δφο εκπρόςωπουσ των μακθτών. 

 

Ο Διευκυντισ 

 

 

        Νικόλαοσ Γιαμαλισ 


