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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
Σήμερα Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 13.30 στο Γραφείο του Διευθυντή του
3ου Γενικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας, συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή
του με σκοπό την επιλογή πρακτορείου το οποίο θα αναλάβει την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Β’ Τάξης που θα πραγματοποιήσει το σχολείο μας στο Βόλο
από 14/4/2019 μέχρι 16/4/2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017
Υπουργική Απόφαση( ΦΕΚ 681/τ. Β΄/6-3-2017) και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτορείων με αρ. πρωτ. 119/4-3-2019 από το Διευθυντή , οι παρακάτω:
1.Τζιοβάρας Απόστολος, Διευθυντής του 3ου Γενικού Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας.
2.Σαρίκος Μιχάλης, καθηγητής κλ. ΠΕ11, αρχηγός της εκδρομής
3.Μπερναλής Θεοδόσιος, καθηγητή κλ. ΠΕ78, συνοδός της εκδρομής.
4.Καπότης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του
3ου Γενικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας
5.Τους εκπροσώπους των μαθητικών συμβουλίων της Β’ τάξης :
α. Δημακοπούλου Μερόπη από το Β1
β. Μπαλούρδο Αθανάσιο από το Β2
γ. Τσάκνη Ελένη από το Β3
Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στη διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και
μελέτη έξι (6) σφραγισμένες προσφορές από τα πρακτορεία :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Smile @cadimos
Zorpidis Travel Services
Grefis
Happy Days Travel
IQ Holidays
Forever Travel

Η επιτροπή εξέτασε ως προς το τυπικό τους μέρος όλες τις προσφορές των
πρακτορείων, για το αν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου και της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια, απεικόνισε στοιχεία των προσφορών σε πίνακες με κριτήρια όπως αυτά περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτορείων του Διευθυντή, με αρ.πρωτ. 114/4-3-2019.
Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του
Σχολείου, την πληρότητα του φακέλου της προσφοράς και την αξιοπιστία των πρακτορείων,
Αποφάσισε ομόφωνα
να αναθέσει την διενέργεια της τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών
της Β’ Τάξης στο Βόλο στο πρακτορείο Forever Travel, και να προχωρήσει άμεσα στη
σύνταξη συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό διότι η προσφορά του συγκεκριμένου πρακτορείου πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί
σύμφωνα με την προκήρυξη
Η επιλογή του συγκεκριμένου πρακτορείου έγινε με βασικό κριτήριο τo συμφερότερo και ασφαλέστερο για τους μαθητές πακέτο διαμονής όπου η τελική τιμή
ανά άτομο διαμορφώνεται στα 139€ με διαμονή στο ξενοδοχείο Aegli Hotel Volos 3*
σε συνάρτηση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες όπως αυτές φαίνονται παρακάτω :
1. Μεταφορά από σχολείο στον Βόλο και αντίστροφα
2. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων στο ξενοδοχείο Aegli Hotel Volos 3* σε τρίκλινα
και δίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
3. Μεταφορές περιηγήσεις και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου σε κλιματιζόμενα τουριστικά λεωφορεία που διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα καταλληλόλητας και διατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα καθόλη την διάρκεια της εκδρομής.
4. Το λεωφορείο είναι εφοδιασμένο με WiFi.
5. Πρωινό καθημερινά εντός του ξενοδοχείου σε μπουφέ.
6. Ένα Δείπνο εντός του ξενοδοχείου σε μπουφέ.
7. Ειδικές τιμές στο ξενοδοχείο για τους μαθητές.
8. Συνοδός εκπρόσωπος του γραφείου.
9. Μία (1) δωρεάν μισή συμμετοχή για οικονομικά ασθενέστερους μαθητές.
10. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Generali Life, αρ GL/60000943.
11. Ασφάλεια αστικής ευθύνης tour operator σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με την Generali Life αρ. 11636365
12. ΦΠΑ
13. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής στο ξενοδοχείο
Το πρακτικό αυτό μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό και τη βεβαίωση για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών (που συντάσσεται από το πρακτορείο) θα διαβιβαστούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Η απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στις 13/3/2019 στην ιστοσελίδα του 3ου Γενικού
Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας. Δίνεται προθεσμία 2 εργάσιμων ημερών για την

υποβολή τυχόν ενστάσεων, οι οποίες υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου τις
εργάσιμες ώρες.
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε αυτή η Πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο Διευθυντής

Οι Συνοδοί καθηγητές

Ο εκπρόσωπος των Γονέων Οι εκπρόσωποι των μαθητών

