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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΤΟΥ ΓΕΛ ΒΥΤΙΝΑΣ ΣΤΗN 

ΤΡΙΠΟΛΗ 
 
       Το ΓΕΛ Βυτίνας προκηρύσσει διαγωνισμό στο πλαίσιο της 20883/ΓΔ4/13-2-2020 ΥΑ του 

Υπουργείου Παιδείας «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών  και μαθητριών 

Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της 

χώρας» για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του αναλυτικού  

προγράμματος, στις 7/2/2023 στην Τρίπολη. Στην επίσκεψη, η οποία θα γίνει με βάση το 

πρόγραμμα που ακολουθεί, θα συμμετέχουν περίπου 32 μαθητές και 5 συνοδοί καθηγητές. 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ   
 

8:10΄: Αναχώρηση από Βυτίνα . 

9:10΄: Άφιξη στην Τρίπολη.  

9: 30΄:  Επίσκεψη Γ’ τάξης στο Πολεμικό Μουσείο Τρίπολης, Α’ και Β’ τάξης στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρίπολης. 

12:45΄: Αναχώρηση από Τρίπολη 

13:45΄: Άφιξη στη Βυτίνα. 
 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ 
 
 

1. Το τουριστικό γραφείο, μαζί με την προσφορά που θα υποβάλλει στο σχολείο για 

να αναλάβει την οργάνωση της εκδρομής, υποχρεούται να καταθέσει 

απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο 

βρίσκεται σε ισχύ.  
 

2. Πρέπει να υπάρχουν απαραιτήτως στο λεωφορείο το προβλεπόμενο στο άρθρο 

13 Ν.711/77 δελτίο απογραφής και το δελτίο τεχνικού ελέγχου από το οικείο 

ΚΤΕΟ καθώς επίσης να διαθέτει κλιματισμό, μουσική, μικροφωνική εγκατάσταση, 
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φαρμακείο, ζώνες ασφαλείας και να πληροί  τις νόμιμες προϋποθέσεις 

κυκλοφορίας.  
 

3. Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 

ασφάλεια αστικής ευθύνης που θα καλύπτει τους μαθητές και τους συνοδούς 

καθηγητές σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.  
 

4. Από την συνολική αξία της εκδρομής το 20% θα παρακρατηθεί σαν εγγύηση 

ακριβούς εκτέλεσης της σύμβασης και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή των 

μαθητών από την εκδρομή.  
 

5. Στην προσφορά θα αναγράφεται το συνολικό κόστος της εκδρομής μαζί με το 
Φ.Π.Α.  

 
6. Το σχολείο θα επιλέξει την καταλληλότερη προσφορά με κριτήρια 

οικονομικά, ποιοτικά, ασφάλειας.  
 

Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του διευθυντή του 
Λυκείου μέχρι την Τρίτη 24/01/2023 και ώρα 10:30΄πμ σε κλειστούς φακέλους. 
Εκπρόθεσμες προσφορές και αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές. Οι προσφορές που θα 
κατατεθούν θα ανοιχτούν ενώπιον των Συλλόγων Διδασκόντων την ίδια μέρα στις 
10:45΄πμ. 
 

Ενστάσεις κατά της επιλογής θα γίνονται δεκτές μέχρι  την Παρασκευή 27/01/2023 
και ώρα 10:30’ π.μ. 

 
    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Διαγωνισμός θα κηρυχτεί άγονος εάν δεν κατατεθούν τρεις (3) 

τουλάχιστον προσφορές.  

 
 
 

        Ο Διευθυντής 
 
Θεόδωρος   Καβουρίνος  

 
 


