
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟΤ 

ΘΕΜΑ: “ Διαγωνιςμόσ με ενςφράγιςτεσ προςφορζσ για την εκπαιδευτική 

πολυήμερη εκδρομή των μαθητών τησ Γ Λυκείου ςτη Ρώμη - Φλωρεντία 

οδικώσ και ακτοπλοϊκώσ” 

ιμερα τθ Δευτζρα 05 Νοεμβρίου 2018 και ϊρα  13:00μ.μ ςτο γραφείο του Διευκυντι 

του Γενικοφ Λυκείου κφδρασ, ςυγκεντρϊκθκε φςτερα από πρόςκλθςι του θ Επιτροπι θ οποία 

ςυςτικθκε με τθν Πράξθ 02/02-11-2018 του Διευκυντι του Γενικοφ Λυκείου κφδρασ, με ςκοπό 

τθν επιλογι τουριςτικοφ πρακτορείου που κα αναλάβει τθν 7ιμερθ εκδρομι που κα 

πραγματοποιιςουν οι μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ του Γενικοφ Λυκείου κφδρασ ςε ΡΩΜΘ - ΦΛΩΡΕΝΣΙΑ  

από 26/03/2019 μζχρι 01/04/2019  ςφμφωνα με τθν Τ.Α.33120/ΓΔ4/28-02-2017  (ΦΕΚ.681/06-

03-2017), άρθρο 2.  

Σα παρόντα Μζλθ τθσ επιτροπισ ιταν τα παρακάτω:  

1.- Μιςαθλίδθσ Ευςτάκιοσ  Δ/ντισ του Γενικοφ Λυκείου κφδρασ (Πρόεδροσ) 

2.- Δουλαδίρθ Μαλαματι ΠΕ02 (Μζλοσ) 

3.- Αποςτολίδου Ελζνθ  ΠΕ05 (Μζλοσ) 

4.- Φράγκοσ Κωνςταντίνοσ Πρόεδροσ  υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων του Γενικοφ Λυκείου 

κφδρασ 

5.- Ξενάκθσ Μάριοσ Πρόεδροσ του Δεκαπενταμελοφσ ςυμβουλίου μακθτϊν του Γενικοφ Λυκείου 

κφδρασ 

Ο  ωσ άνω Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ενθμζρωςε τθν επιτροπι για τισ ιςχφουςεσ 

εγκυκλίουσ που αφοροφν ςτθν διαδικαςία επιλογισ πρακτορείου και κατζκεςε προσ 

αποςφράγιςθ και μελζτθ ςυνολικά τρεισ (03) ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και πρωτοκολλθμζνεσ 

ςτο πρωτόκολλο του χολείου  από τα κάτωκι πρακτορεία : 

1.- MAZI TRAVEL 

2.- ΠΤΡΕΣΗΙΔΘ TOURS 

5. PERPERIDIS Travel  

Οι παραπάνω προςφορζσ οι οποίεσ  εςτάλθςαν εμπρόκεςμα ςτο Γενικό Λφκειο κφδρασ προσ 

αξιολόγθςθ από τθν αρμόδια προσ τοφτο επιτροπι, καταρτίςτθκαν ςφμφωνα με τθν από 768/25-

10-2018 πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ που αφοροφςε τθν κατάκεςθ προςφοράσ για τθν 

πολυιμερθ εκδρομι. Θ πολυιμερθ εκδρομι αφορά τθ Ρϊμθ (3 διανυκτερεφςεισ)  και τθ 

Φλωρεντία (1 διανυκτζρευςθ), ωσ τόπων διαμονισ.. Επειδι πρόκειται για εκπαιδευτικι εκδρομι 

ςτο θμεριςιο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και ξεναγιςεισ για τισ οποίεσ ηθτοφνται επιπλζον και 

ξεναγοί. Σα μεταφορικά μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι πλοίο και λεωφορεία και επειδι θ 

εκδρομι, ωσ επί το πλείςτον, προβλζπει οδικζσ μετακινιςεισ πολλϊν χιλιομζτρων ηθτείται τα 



λεωφορεία να είναι ιδιόκτθτα και με οδθγό ι οδθγοφσ του ιδίου τουριςτικοφ γραφείου για τθ 

μεγαλφτερθ αςφάλεια των μετακινιςεων. Θ κατθγορία των καταλυμάτων να είναι τουλάχιςτον 

4*. Επιπρόςκετεσ απαιτιςεισ του χολείου αφοροφν τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ των μακθτϊν, τθν 

θμιδιατροφι, ξεναγόσ ςε όλα τα λεωφορεία, αρχθγόσ-ςυνοδόσ του γραφείου, τα δωμάτια κυρίωσ 

τρίκλινα για τουσ μακθτζσ και μονόκλινα και δίκλινα για τουσ κακθγθτζσ, 3 Free για τουσ μακθτζσ 

τθν τιμι κατά άτομο και ςυνολικά το κόςτοσ τθσ εκδρομισ και το ποςό των 1000 € κα καταβλθκεί 

μετά το πζρασ τθσ εκδρομισ (εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ). 

H Επιτροπι εξετάηοντασ τισ ωσ άνω απαιτιςεισ του ςχολείου, όπωσ αυτζσ περιλαμβάνονται 

ςτθν ωσ άνω πρόςκλθςθ, απεικόνιςε αυτζσ (προςφορζσ)  ςτον πίνακα που ακολουκεί και 

αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του πρακτικοφ αυτοφ με ςχετικά κριτιρια όπωσ αυτά 

περιλαμβάνονται ςτθν 768/25-10-2018 πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.  Αφοφ μελζτθςε 

διεξοδικά τισ τρεισ (03) προςφορζσ των πρακτορείων και ζλαβε υπόψθ τθσ τθν αςφάλεια, το 

ςυμφζρον των μακθτϊν του χολείου, τθν οργάνωςθ τθσ εκδρομισ, τθν πλθρότθτα του φακζλου 

προςφοράσ και τθν αξιοπιςτία των πρακτορείων. 

Αποφάςιςε ομόφωνα 

1. Απορρίπτει τθν προςφορά του πρακτορείου MAZI TRAVEL για τουσ παρακάτω λόγουσ: 

α) Θ θμιδιατροφι είναι εκτόσ ξενοδοχείων (χωρίσ να αναφζρεται ςυγκεκριμζνοσ τόποσ) και όχι 

μζςα ςτα ξενοδοχεία όπωσ αναφζρεται ρθτά ςτθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.  

β) Σο ξενοδοχείο ςτθ Ρϊμθ (3 διανυκτερεφςεισ) είναι 3 αςτζρων αντί 4 αςτζρων. 

γ) Σα 3 free των μακθτϊν δεν αφαιροφνται από τθν τιμι με αποτζλεςμα να διαφοροποιείται θ 

επιβάρυνςθ ανά μακθτι. 

2. Να ανακζςει τθν διενζργεια τθσ 7ιμερθσ εκδρομισ των μακθτϊν τθσ Γϋ τάξθσ  του 

Γενικοφ Λυκείου κφδρασ   ςτο πρακτορείο ΠΕΡΠΕΡΙΔΗ travel και να προχωριςει άμεςα 

ςτθ ςφνταξθ ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ ςτο οποίο κα περιγράφονται όλεσ οι υποχρεϊςεισ 

του ςυγκεκριμζνου πρακτορείου προσ το ςχολείο και του χολείου προσ αυτό, διότι θ 

προςφορά του ςυγκεκριμζνου πρακτορείου πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ και παρζχει 

όλεσ τισ απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ,  είναι θ πιο αξιόλογθ ποιοτικά και οικονομικά 

προςφορά, αφοφ προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι (372 ευρώ) κατά άτομο από τισ 

υπόλοιπεσ  προςφορζσ.  

  Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου πρακτορείου περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

1.- Σρεισ διανυκτερεφςεισ (03) ςτο  Ξενοδοχείο Hotel ARAN PARK 4(****),ςτθ Ρϊμθ ςε τρίκλινα - 

τετράκλινα δωμάτια για τουσ μακθτζσ και μονόκλινα - δίκλινα για τουσ ςυνοδοφσ με θμιδιατροφι 

(Πρωινά και γεφματα) και μία (1) διανυκτζρευςθ ςτο Ξενοδοχείο Hotel DELTA FLORENCE 4(*****) 

ςτθ Φλωρεντία. 



2.- Ιδιόκτθτα κλιματιηόμενα ποφλμαν πρόςφατα ελεγμζνα από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ με ηϊνεσ 

αςφαλείασ για τισ μετακινιςεισ ςτθ διάρκεια τθσ εκδρομισ. Μετάβαςθ οδικϊσ από το χολείο 

ςτθν Θγουμενίτςα και το αντίςτροφο κακϊσ και ςτουσ λοιποφσ προβλεπόμενουσ προοριςμοφσ 

κακϊσ και ςε όλεσ τισ μετακινιςεισ που κα απαιτθκοφν.  

3. Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια Θγουμενίτςα- Μπάρι  ςτισ  26/03/2018 και Αγκόνα-Θγουμενίτςα ςτισ 

31/03/2018. 

4- Αςφαλιςτικι κάλυψθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ από τθν αςφαλιςτικι εταιρία AXA 

Αςφαλιςτικι (Αςφάλιςθ επαγγελματικισ ευκφνθσ και πλιρθ ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ. 

Αρικμόσ ςυμβολαίου 1069763). 

5.- Για τουσ μακθτζσ κα διατεκοφν τρία (03) δωρεάν ειςιτιρια. 

6.- 2 Αρχθγοί - Ξεναγοί οι οποίοι κα βρίςκονται  ςτθ διάκεςθ των μακθτϊν ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 

εκδρομισ 

7.- Διάκεςθ του ειδικοφ ςιματοσ λειτουργίασ από τον ΕΟΣ 

 

Σο πρακτικό αυτό μαηί με το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό και τθ βεβαίωςθ για τθν αςφαλι μετακίνθςθ 

των μακθτϊν (που ςυντάςςεται από το πρακτορείο) κα διαβιβαςτοφν με τα υπόλοιπα 

δικαιολογθτικά ςτο τμιμα εκδρομϊν τθσ ΔΔΕ  Πζλλασ για τθν ζγκριςθ τθσ εκδρομισ. 

Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτισ 06/11/2018 ςτθν ιςτοςελίδα του Γενικοφ Λυκείου κφδρασ 

και τθσ ΔΔΕ Ζδεςςασ. Δίνεται προκεςμία δφο εργαςίμων θμερϊν για τθν  υποβολι τυχόν 

ενςτάςεων, οι οποίεσ υποβάλλονται ςτθ διεφκυνςθ του ςχολείου τισ εργάςιμεσ ϊρεσ. 

 

Ακολουκεί θ απεικόνιςθ των προςφορϊν ωσ προσ το κφριο μζροσ τουσ ςε  Πίνακα: 

  ΠΡΑΚΣΟΡΕΘΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΘΟ 
ΚΑΣΗΓΟ-

ΡΘΑ 
ΗΜ/ΦΗ ΞΕ/ΓΟ ΑΦΑΛ FREE ΣΘΜΗ 

1 
MAZI 

TRAVEL 

 
HOTEL ROMULUS 
 

3* 
ΝΑΘ (εκτός 

ξενοδοχείου) 
ΝΑΘ ΝΑΘ 3 350€ 

HOTEL DELTA 
FLORENCE CALENZANO 

4* 

2 
ΠΤΡΕΣΖΘΔΗ 

tours 

CRISTOFORO 
COLOMBO 

4* 

ΝΑΘ ΝΑΘ ΝΑΘ 3 415€ 

HOTEL RAFAELLO 4* 

3 
PERPERIDIS 
TRAVEL 

HOTEL ARAN PARK 4* 

ΝΑΘ ΝΑΘ ΝΑΘ 3 372€ 
HOTEL DELTA 
FLORENCE 

4* 

 



 

 

Για το λόγο αυτό ςυντάχκθκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ: 

1.- Μιςαθλίδθσ Ευςτάκιοσ  Δ/ντισ του Γενικοφ Λυκείου κφδρασ (Πρόεδροσ) 

2.- Δουλαδίρθ Μαλαματι ΠΕ02 (Μζλοσ) 

3.- Αποςτολίδου Ελζνθ  ΠΕ05 (Μζλοσ) 

4.- Φράγκοσ Κωνςταντίνοσ Πρόεδροσ  υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων του Γενικοφ Λυκείου 

κφδρασ 

5.- Ξενάκθσ Μάριοσ Πρόεδροσ του Δεκαπενταμελοφσ ςυμβουλίου μακθτϊν του Γενικοφ Λυκείου 

 


