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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το 3ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης διοργανώνει τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην
Αθήνα, μαθητών της A΄ και Β΄ τάξης του Λυκείου σύμφωνα με την Υπουργική
Απόφαση 129287/Γ2/ (ΦΕΚ 2769/2-12-2011 τ. Β΄), και ζητά από τα ταξιδιωτικά
γραφεία κλειστές προσφορές που θα κατατεθούν στο Γραφείο του Διευθυντή του 3ου
Γενικού Λυκείου Κατερίνης κ. Γεωργίου Περδίκη, μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 28
Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο
07 Φεβρουαρίου 2015 (αναχώρηση) έως Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2015
(επιστροφή), με δύο διανυκτερεύσεις.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ασφάλεια των μαθητών, ζητείται η παροχή των
εξής υπηρεσιών:
1. Ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων με πρωινό (να αναγράφεται το μενού ακριβώς).
2. Δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους
εκπαιδευτικούς, με πλήρη εξοπλισμό κλιματιζόμενα.
3. Λεωφορεία τελευταίας τεχνολογίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα είναι στη διάθεσή μας όλες τις μέρες και ώρες.
4. Πλήρης ιατροφαρμακευτική κάλυψη, σε περίπτωση ασθένειας μαθητή ή
εκπαιδευτικού.
5. Ασφαλιστική κάλυψη μαθητών και καθηγητών.
Το αναλυτικό καθημερινό πρόγραμμα θα καθοριστεί σε συνεργασία με τους
συνοδούς καθηγητές.
Να υπολογιστεί ότι το σύνολο των μαθητών είναι 60-65 (με 2 δωρεάν συμμετοχές,
για μαθητές με οικονομικά προβλήματα οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στο
παραπάνω πλήθος των μαθητών), και των συνοδών καθηγητών τρεις (3) συν ένας
αρχηγός.
Ο διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός.
Παρακαλούμε σε κάθε προσφορά να αναγράφεται η συνολική αξία του ταξιδιού (για
65 μαθητές) και η επιβάρυνση ανά μαθητή.
Η αποσφράγιση και έλεγχος των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου
2015 στις 13:30 από επιτροπή που θα αποτελείται από τον Διευθυντή του σχολείου,
την αρχηγό της εκδρομής, έναν εκπρόσωπο του συλλόγου των καθηγητών, έναν

1

εκπρόσωπο των γονέων των μαθητών, και δύο μαθητές-εκπροσώπους των
Μαθητικών Κοινοτήτων.
Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει αν θα επιλέξει τελικά προσφορά με
ξενοδοχείο τριών ή τεσσάρων αστέρων. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τα
ταξιδιωτικά γραφεία να υποβάλουν τουλάχιστον μία προσφορά για κάθε μια από
τις δύο αυτές κατηγορίες ξενοδοχείων (τριών και τεσσάρων αστέρων).
Μαζί με τις προσφορές του, κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο φάκελο με
αυτές, θα καταθέσει απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται
ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και μάλιστα σε ισχύ. Στην προσφορά
υποχρεωτικά θα καταγράφονται, επίσης, η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης
Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας (srv-dide.pie.sch.gr/dide) και λεπτομέρειες
στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Ο Διευθυντής

Γεώργιος Περδίκης
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