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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
των σχολικών δραστηριοτήτων με προορισμό την Ιταλία, οδικώς και ακτοπλοϊκώς
από Κατερίνη, και ζητεί από τα ταξιδιωτικά γραφεία κλειστή προσφορά που θα
κατατεθεί στο Γραφείο του Διευθυντή του 3ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης κ. Γ.
Περδίκη, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 01 Μαρτίου 2012 και ώρα 12:00. Η
εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από 19 Μαρτίου 2012 (αναχώρηση) έως 24 Μαρτίου
2012 (επιστροφή), με πέντε διανυκτερεύσεις (2 διανυκτερεύσεις στο πλοίο,
επίσκεψη στην Πομπηία, 2 διανυκτερεύσεις στη Ρώμη, επίσκεψη στη Σιένα και 1
διανυκτέρευση στη Φλωρεντία).
Για καλύτερη ασφάλεια των μαθητών της εκδρομής ζητείται η παροχή των εξής
υπηρεσιών:
1. Ξενοδοχεία 3 ή 4 αστέρων με πρωινό, και γεύμα ή δείπνο.
2. Δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα 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. Πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη, σε περίπτωση ασθένειας μαθητή και
μεταφορά του αεροπορικώς, εάν παραστεί ανάγκη.
5. Επίσημος ξεναγός στους τόπους επίσκεψης (μουσεία , αρχαιολογικούς
χώρους, περιήγηση πόλης κ.λ.π.)
6. Συνοδός έμπειρος και 2ος οδηγός του ταξιδιωτικού γραφείου, καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής.
7. 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 τριάντα ένας (31) και των
συνοδών καθηγητών δύο (2) συν ένας αρχηγός.
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.).
β. Κρατήσεις ξενοδοχείων ( FAX που να τις επιβεβαιώνουν).
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
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