
                                                              ΠΡΑΞΗ   5η 

Επιλογή πρακτορείου για την τετραήμερη εκδρομή των μαθητών της Β΄ Λυκείου 

 

 Σήμερα Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:10 στο γραφείο της 

Διευθύντριας του 8ου Γενικού Λυκείου Αθήνας, συγκεντρώθηκαν ύστερα από 

πρόσκληση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας, με σκοπό την επιλογή πρακτορείου 

το οποίο θα αναλάβει την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Β’ Λυκείου που θα 

πραγματοποιήσει το σχολείο μας από 03-03-2017 έως 06-03-2017 στη 

Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του εκπονούμενου Περιβαλλοντικού Προγράμματος , 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 129287/Γ2/10-11-11 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2796/ τ. 

Β΄/ 02-12-2011) και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτορείων με 

αριθμό πρωτοκόλλου 28/24-1-2017, οι παρακάτω: 

1.Γκουτζινοπούλου Αθηνά, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του 8ου Γενικού Λυκείου 

Αθήνας, 2.  Κατσούλη Αθανασία, καθηγήτρια κλάδου ΠΕ02, συνοδός της εκδρομής 

και υπεύθυνη του εκπονούμενου Περιβαλλοντικού Προγράμματος, 3. 

Σταθακόπουλος Μιχάλης, καθηγητής κλάδου ΠΕ03, συνοδός της εκδρομής και οι 

εκπρόσωποι των συμμετεχόντων μαθητών στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα της Β΄ 

Λυκείου  1.Κωνσταντής Γεώργιος,  2. Σούλτσε Σεφκέτ και 3.Κυρτάτας Γεώργιος. Δεν 

παρευρέθη εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, διότι δεν υφίσταται 

σύλλογος.  

 Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες 

εγκυκλίους που αφορούν στην διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς 

αποσφράγιση και μελέτη τέσσερεις (04) προσφορές από τα εξής πρακτορεία:  

 

1. Connection Travel 

2. Mazi Travel & Events 

3. IQ Holidays 

4. Forever Travel  

 

Η επιτροπή εξέτασε ως προς το τυπικό τους μέρος όλες τις προσφορές των 

πρακτορείων, για το αν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου αλλά και της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και απέρριψε αρχικά την προσφορά του 

πρακτορείου IQ Holidays, γιατί δεν πληρούσe τους όρους της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της 

εκδρομής. 

 Στη συνέχεια απεικόνισε όλα τα στοιχεία των προσφορών σε πίνακες με 

κριτήρια, όπως αυτά διατυπώνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος πρακτορείων της Διευθύντριας με αριθμό πρωτ. 28/24-1-2017. 



 Η παραπάνω επιτροπή, αφού μελέτησε διεξοδικά όλες τις προσφορές των 

πρακτορείων και αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ασφάλεια, το συμφέρον των 

μαθητών του Σχολείου καθώς και την πληρότητα του φακέλου της προσφοράς αλλά 

και την αξιοπιστία των πρακτορείων,  

 

                                                          Αποφάσισε 

Να αναθέσει την διενέργεια της τετραήμερης εκδρομής των μαθητών της Β΄ 

Λυκείου στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος στη Θεσσαλονίκη στο 

πρακτορείο Forever Travel και να προχωρήσει άμεσα στην σύνταξη συμφωνητικού, 

στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου 

προς το Σχολείο, αλλά και του Σχολείου προς αυτό, διότι η συγκεκριμένη προσφορά 

του πληροί σε απόλυτο βαθμό τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί σύμφωνα με την 

προκήρυξη. 

 Η επιλογή του συγκεκριμένου πρακτορείου έγινε με βασικό κριτήριο το 

πλέον συμφέρον για τους μαθητές πακέτο διαμονής, το οποίο συνάδει με την 

εγγύηση κάθε δυνατής ασφάλειας για τους συμμετέχοντες σε αυτήν και επίσης με 

τις απαιτήσεις του Περιβαλλοντικού Προγράμματος,  όπου η τελική τιμή ανά άτομο 

διαμορφώνεται στα 98 ευρώ με διαμονή στο ξενοδοχείο TELIONI HOTEL 3* σε 

συνάρτηση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, όπως αυτές φαίνονται παρακάτω: 

1. Εισιτήρια TRAINOSE και όλη η τάξη σε ένα βαγόνι μαζί. 

2. Διαμονή 3 διανυκτερεύσεων στο ξενοδοχείο TELIONI HOTEL 3* σε δίκλινα 

και κυρίως σε τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους 

συνοδούς καθηγητές. 

3. Πρωινό πλούσιο καθημερινά  σε μπουφέ. 

4. Ειδικές τιμές στο ξενοδοχείο για τους μαθητές. 

5. Εκδρομές βάσει εκπαιδευτικού προγράμματος, όπως αυτό θα διαμορφωθεί 

από το σχολείο. 

6. Φ.Π.Α. 24%. 

7. Έκπτωση στα προγράμματα του γραφείου για τους συμμετέχοντες και τις 

οικογένειές τους. 

8. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με δυνατότητα  καλύψεως 

εξόδων επιστροφής σε απευκταία περίπτωση ασθενείας ή ατυχήματος, 

Αριθμός συμβολαίουGENERALLI LIFE  GL/60000943 

9. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης tour operator σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία με την GENERALLI LIFE αρ 11465101. 

 

Το πρακτικό αυτό μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό μαθητών θα διαβιβαστούν 

με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στις 27/01/2017 στην ιστοσελίδα του 8ου ΓΕΛ 

Αθηνών. Δίνεται προθεσμία δύο εργάσιμων ημερών (Τρίτη 31/01/2017) για την 



υποβολή τυχόν ενστάσεων, οι οποίες υποβάλλονται στη Διεύθυνση του 

Σχολείου στις εργάσιμες ώρες. 

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε αυτή η Πράξη και υπογράφεται ωε ακολούθως: 

 

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια  Οι συνοδοί καθηγητές        Οι εκπρόσωποι των                

         μαθητών 

 

  

 

  


