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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το 3ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 

129287/Γ2/(ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) διοργανώνει εκπαιδευτική 

επίσκεψη εννέα ημερών στην Baia Mare – Ρουμανία στο πλαίσιο της 

σχολικής σύμπραξης του προγράμματος ERASMUS+/ΚΑ2 «Στρατηγικές 

συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων» με κωδικό 2014-1-ΙΤ02-ΚΑ201-

003377-2 και τίτλο “Bridges”.  H επίσκεψη  θα γίνει στο διάστημα 28 

Φεβρουαρίου 2015 (ημέρα αναχώρησης) έως 8 Μαρτίου 2015 (ημέρα 

επιστροφής) και θα συμμετάσχουν συνολικά 11 άτομα – δύο εκπαιδευτικοί και 

9 μαθήτριες. Για την πραγματοποίηση της επίσκεψης το σχολείο ζητά 

κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 14 της 

παραπάνω Υ. Α. για την ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά 

προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την 

προσφορά μέχρι την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00. Η 

προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

 11 αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Βουδαπέστη το  Σάββατο 

28/2/2015.  

 Διαμονή μιας ημέρας (28/2/15) με πρωινό στη Βουδαπέστη κατά 

προτίμηση στο ξενοδοχείο Silver Hotel Boudapest City Centre (τριών 

αστέρων) στο οποίο θα διαμένουν και οι αποστολές των εταιρικών 

σχολείων.  Η διαμονή θα γίνει σε μονόκλινα δωμάτια για τους 

εκπαιδευτικούς και σε τρία τρίκλινα ή εναλλακτικά τρία δίκλινα και 

ένα τρίκλινο για τις μαθήτριες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα δωμάτια στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, η διαμονή θα γίνει 

σε άλλο ξενοδοχείου του κέντρου της πόλης της ίδιας κατηγορίας.  

 11 αεροπορικά εισιτήρια επιστροφής στη Θεσσαλονίκη  την Κυριακή 8 

Μαρτίου 2015 με αναχώρηση είτε από τη Βουδαπέστη είτε από τη 

Ρουμανική πόλη Τιμισοάρα.  

 Tαξιδιωτική ασφάλεια για τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς.  
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ΚΟΙΝ. :  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ  

          ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 



Για τις αεροπορικές μετακινήσεις παρακαλούμε να αναφέρονται οι 

εταιρείες και οι τυχόν ενδιάμεσες στάσεις.  

Οι μετακινήσεις από την πόλη της Βουδαπέστης στη Ρουμανική πόλη Baia 

Mare και από την Baia Mare προς το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης ή της 

Τιμισοάρα καθώς και η διαμονή στη Baia Mare θα γίνουν με μέριμνα του 

Ρουμανικού σχολείου της σύμπραξης και δεν αποτελούν αντικείμενο αυτής 

της προκήρυξης. Επίσης οι μετακινήσεις μεταξύ Κατερίνης και αεροδρομίου 

Μακεδονία της Θεσσαλονίκης θα γίνουν με μέριμνα των γονέων και δεν 

αποτελούν αντικείμενο της προκήρυξης.  

Με την προσφορά κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο φάκελο με 

αυτήν θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει και την άδεια λειτουργίας 

(ειδικό σήμα του Ε.Ο.Τ.) η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ.  Στην προσφορά 

επίσης υποχρεωτικά θα καταγράφονται,  η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης 

Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η  τελική συνολική τιμή της 

προσφοράς και ο επιμερισμός της ανά άτομο. 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας (srv-dide.pie.sch.gr/dide) 

και λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σχολείου.   

                          Ο Διευθυντής  

 

                Γεώργιος Περδίκης 
        

 


