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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 
 

Σήμερα Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13.00 στο Γραφείο του Διευ-
θυντή του 3ου Γενικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας, συγκεντρώθηκαν ύστερα από 

πρόσκλησή του με σκοπό την επιλογή πρακτορείου το οποίο θα αναλάβει την εκπαι-
δευτική εκδρομή που θα πραγματοποιήσει το σχολείο μας στο Βουκουρέστι από 

5/3/2020 μέχρι 9/3/2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υπουρ-

γική Απόφαση (ΦΕΚ 681/τ. Β’/6-3-2017) και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος πρακτορείων με αρ. πρωτ. 657/18-10-2019  από το Διευθυντή, οι παρακάτω:  

1. Τζιοβάρας Απόστολος,  Διευθυντής του 3ου Γενικού Λυκείου Νέας Φιλα-
δέλφειας, αρχηγός της εκδρομής. 

2. Πατσιλίβα Μαρία, καθηγήτρια κλ. ΠΕ02, συνοδός της εκδρομής 
3. Καπότης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

του 3ου Γενικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας, 
4. Τους εκπροσώπους των μαθητών: 

α. Κοκκινίδου Ιωάννα 
β. Μπαλίλι Γιονίντα 

Ο Διευθυντής  ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που α-
φορούν στη διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και 

μελέτη πέντε (5) σφραγισμένες προσφορές από τα πρακτορεία : 

1. Mazi Travel & Events 

2. IQ Holidays 
3. Travel Project 

4. Zorpidis travel services 

5. Manessis 

Η επιτροπή εξέτασε ως προς το τυπικό τους μέρος όλες τις υπόλοιπες προ-

σφορές 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 ό-
πως αυτά περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτο-

ρείων του Διευθυντή, με αρ.πρωτ. 657/18-10-2019  . 
 
Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των πρακτο-

ρείων και αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του 
Σχολείου, την πληρότητα του φακέλου της προσφοράς και την αξιοπιστία των πρα-
κτορείων, 

                           
Αποφάσισε ομόφωνα 

 
 να αναθέσει την διενέργεια της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του σχολείου 
στο Βουκουρέστι στο  πρακτορείο IQ Holidays, 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 συ-

γκεκριμένου πρακτορείου πληροί σε απόλυτο βαθμό τις προϋποθέσεις που έχουν τε-
θεί σύμφωνα με την προκήρυξη 

Η επιλογή του συγκεκριμένου πρακτορείου έγινε με βασικό κριτήριο τo συμ-
φερότερo για τους μαθητές  πακέτο διαμονής όπου η τελική τιμή ανά άτομο διαμορ-

φώνεται στα 455€  με διαμονή στο ξενοδοχείο Capitol Hotel 4* σε συνάρτηση με τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες όπως αυτές φαίνονται παρακάτω  : 

• Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος κατά την α-
ναχώρηση και κατά την επιστροφή στο σχολείο 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΑΘΗΝΑ με την 
AEGEAN AlRLlNES στις παρακάτω απευθείας πτήσεις  

o 5/03 Αθήνα - Βουκουρέστι (Α3 960) 08:25 - 10:05  
o 9/03 Βουκουρέστι - Αθήνα (Α3 961) 10:40 - 12:15 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. 

• Μια αποσκευή 23κιλών ανά επιβάτη. 

• Μια χειραποσκευή 8κιλών και διαστάσεις 56εκ. μήκος Χ 45εκ. ύψος Χ 25εκ. πλά-

τος. 
• Τέσσερις (04) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Capitol Hotel 4*  

• Όλοι οι κοινόχρηστοι Χώροι των ξενοδοχείων είναι στην διάθεση σας ,καθώς ε-
πίσης τα ξενοδοχεία πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την σωστή δια-

μονή σας. (θέρμανση, ζεστό νερό κλπ.) 

• Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ του ξενοδοχείου. (Σύνολο 04) 

• Δείπνο καθημερινά εντός του ξενοδοχείων σε μπουφέ (Σύνολο 04) 
• Τα δωμάτια για τους μαθητές θα είναι κατά βάση τρίκλινα, με μπάνιο. 

• Δωρεάν συμμετοχή Καθηγητών - Συνοδών σε μονόκλινα δωμάτια 

• Μεταφορές, εκδρομές και μετακινήσεις στη Ρουμανία με πολυτελές κλιματιζό-

μενο τουριστικό λεωφορείο , με έμπειρο οδηγό και με όλα τα πιστοποιητικά κα-
ταλληλότητας (ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, ελαστικά τελευταίας τετραετίας, κτλ), 
για μετακινήσεις 5 ημερών, στο Βουκουρέστι και εκτός αυτού, βάση προγράμμα-

τος. 

• Ξεναγήσεις - περιηγήσεις Βάση προγράμματος. 

• Επαγγελματίας Έλληνας και έμπειρος Αρχηγός - Συνοδός του γραφείου μας με 
περιηγητικές και ξεναγητικές ικανότητες καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής στη 



Ρουμανία, ο οποίος θα ξεναγεί τους εκδρομείς στα επισκεπτόμενα μέρη και α-
ξιοθέατα.  

• Δύο (02) αεροπορικά εισιτήρια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μεταφοράς μα-

θητή καθηγητή στη Αθήνα. 
• Διόδια αυτοκινητόδρομων. 

• Προσφορά της εταιρείας μας ένα τριήμερο ταξίδι για 2 άτομα στην Ελλάδα για 
την λαχειοφόρο αγορά του Λυκείου σας (Περιλ.2 διν/σεις σε δίκλινο δωμάτιο με 

πρωινό) 
• Ιατροφαρμακευτική ασφαλιστική κάλυψη με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ.( 

Αρ.Συμβ.1295 ) 
• Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοι-

νοτικής οδηγίας 90/314/Ε.Ο.Κ «για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες 
διακοπές και περιηγήσεις » (Ε .E. L 158/59/13-6-1990) με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 

ΑΕΓΑ. ( Αρ.Συμβ. 66054 ) 
 

Το πρακτικό αυτό μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό και τη βεβαίωση για την α-
σφαλή μετακίνηση των μαθητών (που συντάσσεται από το πρακτορείο) θα διαβιβα-

στούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 
Η απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στις 29/1/2019  στην ιστοσελίδα του 3ου Γενικού 

Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας. Δίνεται προθεσμία 2 εργάσιμων ημερών για την υπο-
βολή τυχόν ενστάσεων, οι οποίες υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου τις ερ-

γάσιμες ώρες. 
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε αυτή η Πράξη  και υπογράφεται ως ακολούθως : 

 
  Ο Διευθυντής  Οι Συνοδοί καθηγητές  Ο εκπρόσωπος των Γονέων Ο εκπρόσωπος των μαθητών  

 
 

 
 


