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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2 (ΦΕΚ 2769/2-12-2011 τ. Β΄) , το 3ο
Γενικό Λύκειο Κατερίνης διοργανώνει εξαήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο πλαίσιο
του προγράμματος COMENIUS με προορισμό την Ισπανία (Μαδρίτη), οδικώς και
αεροπορικώς από Κατερίνη, και ζητεί από τα ταξιδιωτικά γραφεία προσφορά που
θα αποσταλεί με Fax (2351045574) στο 3ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης, το αργότερο
μέχρι την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012 και ώρα 14:00. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί
από 15 Οκτωβρίου 2012 (αναχώρηση) έως 21 Οκτωβρίου 2012 (επιστροφή).
Να υπολογιστεί ότι το σύνολο των μαθητών και καθηγητών είναι έντεκα (11).
Η προσφορά θα περιλαμβάνει
 μεταφορά των μαθητών και των καθηγητών από Κατερίνη στο αεροδρόμιο
Θεσσαλονίκης
 11 αεροπορικά Εισιτήρια με επιστροφή (Θεσσαλονίκη … Μαδρίτη , Μαδρίτη
… Θεσσαλονίκη) για το διάστημα 15 Οκτωβρίου 2012 (αναχώρηση) και 21
Οκτωβρίου 2012 (επιστροφή). Όπου θα αναφέρεται αναλυτικά η
αεροπορική εταιρία και πιθανόν ενδιάμεσες στάσεις.
 μεταφορά των μαθητών και των καθηγητών από το αεροδρόμιο
Θεσσαλονίκης στην Κατερίνη.
Οι τιμές των προσφορών για τις οδικές και τις αεροπορικές μετακινήσεις να
σημειώνονται ξεχωριστά .
Να σημειωθεί ότι οι μετακινήσεις της ομάδας των καθηγητών και μαθητών στην
Ισπανία, η διαμονή και η διατροφή θα κανονιστούν από το Ισπανικό Εταιρικό
Σχολείο.
Ο διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός, γι αυτό
ζητούμε την τελική συνολική αξία του ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνση ανά
μαθητή.
Με την προσφορά θα συνυποβληθούν:
α. Άδεια λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου (ειδικό σήμα λειτουργίας του
Ε.Ο.Τ.).
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

