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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το 3ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης, με βάση την Υπουργική Απόφαση 33120/ΓΔ4/28-
2-2017 (ΦΕΚ 681/B/6-3-2017), διοργανώνει τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της 
A΄ τάξης του Λυκείου στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος, με προορισμό 
την Αθήνα και ζητεί από τα ταξιδιωτικά γραφεία κλειστή προσφορά που θα 
κατατεθεί στο Γραφείο του Διευθυντή του 3ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης κ. 
Γεωργίου Περδίκη,  το αργότερο μέχρι  την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 και ώρα 
12:00.  
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 (αναχώρηση) έως 
Κυριακή 2 Απριλίου 2017 (επιστροφή),  με τρεις διανυκτερεύσεις. 
Για την καλύτερη ασφάλεια των μαθητών ζητείται η παροχή των εξής υπηρεσιών:  

1. Μεταφορά με λεωφορείο ή λεωφορεία τελευταίας τεχνολογίας, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα είναι στη διάθεσή μας όλες 
τις ημέρες και ώρες. 

2. Δεύτερο οδηγό για μεγαλύτερη ασφάλεια και ευχέρεια στις μετακινήσεις 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

3. Τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων  με πρωινό, σε δωμάτια 
με πλήρη εξοπλισμό, κλιματιζόμενα, δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα για 
τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και τον 
αρχηγό. 

4. Περιηγήσεις  βάσει  συμφωνημένου  προγράμματος  με  σχετική ελαστικότητα  
για προσαρμογή  στις  συνθήκες  της  επίσκεψης.  

5. Ταξιδιωτική  ασφάλιση  αστικής  ευθύνης  και  ιατροφαρμακευτική  κάλυψη  
σε περίπτωση ασθένειας μαθητή ή εκπαιδευτικού. 

6. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε κάθε μαθητή για φορολογική χρήση.  

Το αναλυτικό καθημερινό πρόγραμμα θα καθοριστεί σε συνεργασία με τους 
συνοδούς καθηγητές.  

Να υπολογιστεί ότι το σύνολο των μαθητών είναι 81- 84 (με 2 δωρεάν συμμετοχές) 
και των συνοδών καθηγητών τέσσερις (4) συν ένας (1) αρχηγός. Ο διαγωνισμός δεν 
είναι αποκλειστικά μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός. Στις προσφορές ζητάμε την 
τελική συνολική αξία  του ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνση ανά μαθητή. 
Με την προσφορά παρακαλούμε να  συνυποβληθεί η άδεια λειτουργίας του 
ταξιδιωτικού γραφείου (ειδικό σήμα λειτουργίας). 
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Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των προσφορών θα γίνουν τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 
2017 και ώρα  13:30 από  επιτροπή  που  θα  απαρτίζεται  από  τον  Διευθυντή  του  
σχολείου, τον  αρχηγό  ή συνοδό της  εκδρομής,  έναν ακόμη εκπαιδευτικό του 
σχολείου, έναν εκπρόσωπο  του  Συλλόγου  γονέων  και κηδεμόνων και δύο (2) 
μαθητές – εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων (με μία ψήφο). 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας (srv-dide.pie.sch.gr/dide) και το πρόγραμμα 
της εκδρομής στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. 
         
  
             Ο Διευθυντής  
 
 
             Γεώργιος Περδίκης  
 


