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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                        
 Π/ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

 Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                   
  

 ΓΕΛ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ Βραχάτι: 15-10-2019 

Ταχ. Δ/νση:  Κολοκοτρώνη 8, 200 06 Βραχάτι  Αρ. Πρωτ.: 606 
Τηλέφωνο:  27410 55312 
Fax:  27410 56075 
e-mail:   mail@lyk-vrach.kor.sch.gr  
Πληροφ.:  Ζιούβα Ευσταθία                                                                                     
 

                                                                             ΠΡΟΣ :   Τουριστικά Γραφεία 
  

                    
Θέμα:  «Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών στην Αθήνα».  

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ Β΄/681/06-03-

2017), το ΓΕΛ Βραχατίου προγραμματίζει διδακτική επίσκεψη για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου 

στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στην Αθήνα την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και 

ζητεί από τα τουριστικά γραφεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν 

σφραγισμένες προσφορές με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη 

μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι την Τρίτη  

22/10/2019  και ώρα 13:00 στο γραφείο του ΓΕΛ Βραχατίου.  

Αριθμός μαθητών: 37 

Αριθμός συνοδών καθηγητών: 3 

Πρόγραμμα μετακίνησης  

08:15 αναχώρηση από το σχολείο, 10:00 άφιξη στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, 

10:00 – 13:00 παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος της Διεύθυνσης 

Εγκληματολογικών Ερευνών, 13:30-14:30 Φαγητό στο Μοναστηράκι, 14:30 αναχώρηση για 

Βραχάτι, 16:00 επιστροφή στο σχολείο.  

Οι σφραγισμένες προσφορές των πρακτορείων θα πρέπει να συνοδεύονται από: 

1. Υπεύθυνη δήλωση των πρακτορείων ότι διαθέτουν το Ειδικό Σήμα λειτουργίας το οποίο 

να βρίσκεται σε ισχύ. 

2. Ασφαλιστική Ευθύνη  Διοργανωτή η οποία να βρίσκεται σε ισχύ και πρόσθετη 

ταξιδιωτική ασφάλιση, που να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθένειας. 

Επισημαίνουμε επίσης ότι: 
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Τα λεωφορεία που θα διατεθούν πρέπει να έχουν όλες τις προβλεπόμενες από την 

κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένα από τα ΚΤΕΟ έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, 

επαγγελματική άδεια οδήγησης. κ.λ.π.). 

Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο της μετακίνησης, θα περιλαμβάνει ΦΠΑ, την τελική 

αξία του ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνση ανά μαθητή, και θα διευκρινίζει το πλήθος και 

χωρητικότητα των λεωφορείων που θα χρησιμοποιηθούν. 

Η εξόφληση της μετακίνησης θα γίνει από τον Διευθυντή του Σχολείου στον εκπρόσωπο 

του Τουριστικού Γραφείου με την προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου στο Σχολείο. 

 Η ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 Ζιούβα Ευσταθία ΠΕ83               
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