ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 26/02/2019
Αριθμ. Πρωτ.: 77

ΠΡΟΣ: Δ.Δ.Ε. Πιερίας
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2
60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΗΛ.: 2351022852
ΦΑΧ: 2351077110
e-mail: mail@4lyk-kater.pie.sch.gr
Πληροφορίες: Γεώργιος Χρ. Μακρής

ΚΟΙΝ: -

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση
Εκπαιδευτικής Εκδρομής στη Ρουμανία»
Σχετ.: 1) Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/06-03-2017 τ.Β’)
Το 4ο ΓΕΛ Κατερίνης προγραμματίζει σύμφωνα με την αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 απόφαση του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 681/6-03-2017 τ. Β΄), 5ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή κατά το χρονικό διάστημα από
31-03-2019 έως και 4-04-2019 στο Βουκουρέστι (3 διανυκτερεύσεις 31/3, 2/4, 3/4), στο Μπρασώφ (1
διανυκτέρευση 1/4), και ζητά από τα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν κλειστό φάκελο με την
προσφορά και Υπεύθυνη Δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε
ισχύ, στο γραφείο του Διευθυντή του 4ου ΓΕΛ Κατερίνης κ. Γεώργιο Μακρή μέχρι την Δευτέρα
04/03/2019 και ώρα 11:00 π.μ.
Να υπολογιστεί ότι το σύνολο των μαθητών/-τριών είναι περίπου 39 (+/- 3) και των συνοδών
καθηγητών/-τριών 4.
Η μετακίνηση θα γίνει οδικώς με λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας και δύο οδηγούς, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα βρίσκεται στη διάθεσή μας καθ’ όλη τη διάρκεια
της εκπαιδευτικής εκδρομής.
Η διαμονή θα γίνει σε Ξενοδοχείο 4 αστέρων σε κεντρική περιοχή με ημιδιατροφή, πρωινό
(μπουφέ) και ένα γεύμα (μπουφέ). Οι μαθητές θα φιλοξενηθούν σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και οι
συνοδοί σε μονόκλινα.
Ξεναγός θα είναι στη διάθεση των μαθητών για ξενάγηση σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον
απαιτείται πρόσθετη ασφάλιση που να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας.
Στην προσφορά να αναφέρονται: Η συνολική τιμή της διοργάνωσης, η επιβάρυνση ανά μαθητή, η
επωνυμία του καταλύματος και η κατηγορία του, η πρόσθετη ασφάλιση και οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο το οποίο θα συνεκτιμηθεί καθώς ο διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός αλλά και
ποιοτικός.
Η αξιολόγηση των προσφορών και η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου θα γίνει σύμφωνα με το
άρθρο 13 παρ. 2 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/6-3-2017, τ.Β΄).
Ο Διευθυντής
Γεώργιος Χρ. Μακρής

