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Θέμα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηαμηδησηηθώλ πξαθηνξείσλ γηα δηδαθηηθή επίζθεςε ζην 

Υηνλνδξνκηθό Κέληξν Πηζνδεξίνπ Φιώξηλαο. 

 

 

Σν 1
ν
 Γπκλάζην Πηνιεκαΐδαο δηνξγαλώλεη ηελ Σξίηε 25 Φεβξνπαξίνπ 2020 κνλνήκεξε εθπαηδεπηηθή 

επίζθεςε, ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α ηνπ ΤΠΠΔΘ 33120/ΓΓ4/28-2-2017, ζην Υηνλνδξνκηθό Κέληξν Πηζνδεξίνπ 

Φιώξηλαο γηα ηνπο καζεηέο ησλ Α΄, Β΄, Γ΄ ηάμεσλ ησλ ρνιείσλ θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 

(ηαμηδησηηθά θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία), πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα 

ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη ηελ Παξαζθεπή 21 Φεβξνπαξίνπ 2020 θαη ώξα 

11:00 πκ ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Γπκλαζίνπ. 

 

1. Αλαρώξεζε από ην Γπκλάζην ηελ Σπίηη 25 / 2 / 2020 ζηηο 8:15 π.κ. κε πξννξηζκό ην Υηνλνδξνκηθό 

Κέληξν Πηζνδεξίνπ Φιώξηλαο θαη επηζηξνθή ζηε Πηνιεκαΐδα ζηηο 15:30.  

2. πλνιηθόο αξηζκόο κεηαθηλνύκελσλ: 130 ± 5 καζεηέο θαη 10 ζπλνδνί θαζεγεηέο.  

3. Μεηαθνξηθά κέζα: νδηθή κεηαθίλεζε κε ιεσθνξεία. 

4. Πξόζζεηεο πξνδηαγξαθέο κέζσλ κεηαθίλεζεο: ην πξαθηνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πνιπηειή 

θιηκαηηδόκελα ιεσθνξεία πνπ λα πιεξνύλ ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο (ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, δειηίν θαηαιιειόηεηαο, ΚΣΔΟ, δώλεο αζθαιείαο θιπ), λα είλαη δε ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε 

ηνπ ζρνιείνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο.  

5. Τπνρξεσηηθή αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο Γηνξγαλσηή ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

6. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά, θάζε ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη ππεύζπλε δήισζε όηη 

δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

7. Να αλαθέξεηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ ελδερόκελσλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ 

Φ.Π.Α.  

8. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ, παξνπζία όζσλ ελδηαθεξνκέλσλ επηζπκνύλ λα παξεπξεζνύλ, Παπαζκεςή 21 

Φεβποςαπίος 2020 θαη ώξα 11:00 πκ ζην γξαθείν ηνπ Γπκλαζίνπ.  



9. Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ γξαπηή δηεπθξίληζε, όπσο θαη ην δηθαίσκα 

αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο 

αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ.  

10. Οπνηαδήπνηε κε εθηειεζηέα ππνρξέσζε από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα παξαθξαηεζεί από ην πνζό 

εμόθιεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο 
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