
 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ»  

ΣΧΕΤ. : Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681β') 06/03/2017  

Το 1ο Γενικό Λύκειο Δραπετσώνας, στο πλαίσιο εγκεκριμένων 
προγραμμάτων, προτίθεται να πραγματοποιήσει 5ήμερη εκδρομή των 
μαθητών και μαθητριών της Γ' Λυκείου στην Κατερίνη, κατά το διάστημα 
10/12/2019 έως και 14/12/2019.  

 
Ο προβλεπόμενος αριθμός των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών είναι 
(περίπου) 40 μαθητές/τριες και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί 
(συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της εκδρομής). Για το λόγο αυτό 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν εγγράφως ή να 
αποστείλουν ταχυδρομικώς, και πάντως με κλειστό φάκελο (όχι με e-mail ή 
fax), ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ στο γραφείο της Διευθύντριας του σχολείου 
έως και τη Δευτέρα 14/10/2019 και ώρα 12.00. 
 
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: 
 

1. Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου και επιστροφή εκεί με 
πούλμαν. 

2. Διαμονή για 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο κατηγορίας 5 αστέρων 
(επίσημη κατηγοριοποίηση από τον ΕΟΤ), στην ευρύτερη περιοχή της 
Κατερίνης (σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 10 χλμ.) με πρωινό και 
δείπνο εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος (ημιδιατροφή – 
μπουφέ). Η κάθε προσφορά θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά και τα 
στοιχεία του ξενοδοχείου, καθώς και επιβεβαίωση της σχετικής 
κράτησης. 

3. Πολυτελές πούλμαν με πρόσφατο τον έλεγχο ΚΤΕΟ και έμπειρο 
οδηγό, σύμφωνα με την 28933/Γ2/23-03-2004 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, το οποίο θα είναι στην αποκλειστική διάθεση του 
σχολείου για την υλοποίηση του προγράμματος (και για τις βραδινές 
εξόδους), όπως επίσης και για κάθε πιθανή μετακίνηση που θα 
προκύψει εκτάκτως εξαιτίας αναγκαίων αλλαγών στο πρόγραμμα.  

4. Το πρόγραμμα της εκδρομής θα περιλαμβάνει: στάσεις σε Παλαιό 
Παντελεήμονα Πιερίας (κατά τη μετάβαση) και Βόλο (κατά την 



επιστροφή), ημερήσιες επισκέψεις σε Λίμνη Κερκίνη - Θεσσαλονίκη, 
Βεργίνα – Έδεσσα, καθώς και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του 
Δίου Πιερίας.  

5. Ασφάλεια ταξιδιού σε ισχύ (ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλεια αστικής 

ευθύνης).  

6 Υπεύθυνος του πρακτορείου να συμμετέχει στην εκδρομή.  

Οι προσφορές που δεν θα έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα 
αποκλειστούν. Οι προσφορές θα ανοιχτούν όπως προβλέπει ο νόμος την ίδια 
ημέρα ενώπιον επιτροπής καθηγητών, αντιπροσώπων των μαθητών και του 
Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Θα πρέπει να αναφέρεται η τελική συνολική 
τιμή της εκδρομής και η επιβάρυνση ανά μαθητή. Η επιτροπή, πέραν της 
τιμής, θα συνεκτιμήσει την ποιότητα των προσφερόμενων παροχών, την 
παρεχόμενη ασφάλεια καθώς και τις εγγυήσεις για όσα επικαλείται κάθε 
πρακτορείο και δεν υποχρεούται να επιλέξει εκείνο που μειοδοτεί.                                                                                        

                                                                                                Η Διευθύντρια 

 

Γιοσάκη Αναστασία 


