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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

Σήμερα Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13.30 στο Γραφείο του Διευθυντή 
του 3ου Γενικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας, συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρό-
σκλησή του με σκοπό την εξέταση της ένστασης που κατέθεσε στις 1/11/2019, το 
πρακτορείο Connection Travel κατά της με αρ. πρωτ. 678/31-10-2019 για την επιλογή 
πρακτορείου το οποίο θα αναλάβει την εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποι-
ήσει η Γ Τάξη του σχολείου στη Θεσσαλονίκη από 9/12/2019 μέχρι 13/12/2019, σύμ-
φωνα 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. 
670/25-10-2019  από το Διευθυντή, οι παρακάτω:  

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

2. Σαρίκος Μιχαήλ, καθηγητής κλ. ΠΕ11, αρχηγός της εκδρομής 
3. Μπερναλής Θεοδόσιος, καθηγητής κλ. ΠΕ78, συνοδός της εκδρομής 
4. Καπότης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

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

α. Βενέτη Κωνσταντίνο (Γ1) 
β. Μυλωνά Γεώργο (Γ2) 
γ. Φίλλιπα Άννα – Μαρία (Γ3) 

Η επιτροπή αφού διάβασε και έλαβε γνώση της ένστασης που κατέθεσε το 
πρακτορείο Connection Travel λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

1. Το πρακτορείο λαμβάνοντας μέρος στην διαδικασία όπως περιγράφε-
ται στην με αρ. πρωτ. 670/25-10-2019 πρόσκληση ενδιαφέροντος α-
ποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρει η πρό-
σκληση. 

2. Το πρακτορείο έστειλε στις 25-10-2019, προσφορά με email η οποία, 
όπως αναφέρουν οι όροι της προκήρυξης, (6) Προσφορές με fax και 

email δεν γίνονται δεκτές)  δεν έγινε αποδεκτή. 
3. Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ανέφερε η πρό-

σκληση (30/10/2019 και 24ώρη ώρα 12:00), δεν είχε φτάσει στο σχο-
λείο έντυπη προσφορά από το πρακτορείο, 



                           
Αποφάσισε ομόφωνα 

 
να απορρίψει της ένσταση του πρακτορείου Connection Travel, επειδή θεωρεί πως 
δεν υπάρχει έγκυρη κατατεθειμένη έντυπη προσφορά στο σχολείο. 

 
Η απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στις 5/11/2019  στην ιστοσελίδα του 3ου Γενικού 

Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας και θα αποσταλεί προς ενημέρωση στο Τμήμα Εκδρο-
μών της Δ.Δ.Ε. Α’ Αθήνας 

 
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 

 
 

 
 


