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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 
 

Σήμερα Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13.30 στο Γραφείο του Διευθυ-
ντή του 3ου Γενικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας, συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρό-
σκλησή του με σκοπό την επιλογή πρακτορείου το οποίο θα αναλάβει την εκπαιδευ-
τική εκδρομή που θα πραγματοποιήσει η Γ Τάξη του σχολείου στη Θεσσαλονίκη από 
9/12/2019 μέχρι 13/12/2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υ-
πουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681/τ. Β’/6-3-2017) και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος πρακτορείων με αρ. πρωτ. 670/25-10-2019  από το Διευθυντή, οι παρα-
κάτω:  

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) 

Ο Διευθυντής  ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που α-
φορούν στη διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και 
μελέτη τρεις (3) σφραγισμένες προσφορές από τα πρακτορεία : 

1. Travel Project 
2. Manessis 
3. OnlineHolidays.gr 

H επιτροπή δεν έκανε δεκτή την προσφορά του πρακτορείου Connection 
Travel, επειδή κατατέθηκε με email κάτι που σύμφωνα με την προκήρυξη δεν γίνεται 
αποδεκτό 



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. 670/25-10-2019  . 

 
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 
στη Θεσσαλονίκη στο  πρακτορείο OnlineHolidays.gr, και να προχωρήσει άμεσα στη 
σύνταξη συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συ-
γκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό διότι η προ-
σφορά του συγκεκριμένου πρακτορείου πληροί σε απόλυτο βαθμό τις προϋποθέσεις 
που έχουν τεθεί 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 215€  με διαμονή στο ξενοδοχείο Golden Star City Resort 4* σε συνάρ-
τηση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες όπως αυτές φαίνονται παρακάτω  : 

 

• Μεταφορές — περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν (όχι διώ-

ροφο) εφοδιασμένο με τις απαραίτητες ζώνες ασφαλείας, δελτίο καταλληλό-

τητας, έμπειρους επαγγελματίες οδηγούς και όλα τα απαραίτητα από το νόμο 

έγγραφα, στη διάθεση του σχολείου σας καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής 

και με όλα τα έξοδα (καύσιμα, διόδια αυτοκινητοδρόμων, έξοδα παρκινγκ 

κλπ..) για την πραγματοποίηση του προγράμματος που θα συμφωνηθεί με 

τους υπευθύνους της εκδρομής. Περιλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες νυχτε-

ρινές μετακινήσεις του σχολείου. 

• Τέσσερεις (04) διανυκτερεύσεις στο παραπάνω προτεινόμενο ξενοδοχείο σε 
τρίκλινα κατά βάση δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνο-

δούς καθηγητές. 

• Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι των ξενοδοχείων (εστιατόριο, μπαρ, κλπ.) είναι 
στη διάθεση σας, καθώς επίσης τα προτεινόμενο ξενοδοχεία πληρούν τις α-

παραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή διαμονή σας (θέρμανση, ζεστό νερό 

κλπ). 

• Πρόγευμα καθημερινά στα ξενοδοχεία σε πλουσιοπάροχο μπουφέ (σύνολο 

04 πρωινά). 

• Δείπνο καθημερινά στα ξενοδοχεία σε πλουσιοπάροχο μπουφέ (σύνολο 04 

δείπνα) 



• Το σχολείο θα διαμείνει στο ξενοδοχείο στην ίδια πτέρυγα και στον ίδιο ό-

ροφο. 

• Παροχή προσωπικού ασφαλείας για τις βραδινές ώρες: 

• Ιατρός στην Διάθεση του ρχολείου σε περίπτωση ανάγκης . 
• Τρεις (03) συμμέτοχες με έκπτωση 50% για τυχόν αδύνατους οικονο-

μικά μαθητές . 

• Δώρο στο σχολειό το ποσό των 500€ για την υλικοτεχνική υποδομή του σχο-

λειού. 

• Δύο (2) αεροπορικά εισιτήρια επιστροφής από Θεσσαλονίκη σε περίπτωση 

ανάγκης. 

• Δυνατότητα ειδικής διατροφής σε μαθητές για λόγους υγείας. 

• Δωρεάν συμμετοχή και πλήρης κάλυψη των συνοδών καθηγητών (04): 

• Δυνατότητα επιστροφής του ολικού ποσού της εκδρομής για ακυρώσεις συμ-

μετοχής μαθητών την τελευταίας στιγμή για υγείας. 

• Ποινική ρήτρα για την τήρηση των όρων του συμφωνητικού. 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης tour operator και ταξιδιωτική ασφάλιση (ιατρο-

φαρμακευτική) με την Generali Hellas (όπως προβλέπεται από τη νέα Υ.Α.). 

• Αποδεχόμαστε πλήρως τους Όρους της προκήρυξης . 

• Ο ΦΠΑ και διόδια των αυτοκινητοδρόμων. 

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 1/11/2019  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 

 
 

 
 


