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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
Σήμερα 2 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Γραφείο του Διευθυντή του
Γυμνασίου & Λ.Τ.Ριόλου, συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή του οι παρακάτω, με σκοπό την
επιλογή πρακτορείου που θα αναλάβει την 5ημερη εκδρομή που θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές
της Γ τάξης του Λυκείου στη Θεσ/νίκη από 06-02-2017 μέχρι 10-02-2017, σύμφωνα με το άρθρο
14 §2 της Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-11 (ΦΕΚ τ. Β 2769/02-12-2011) και την Πράξη 3/2-12-2016 του
Διευθυντή του Γυμνασίου & Λ.Τ.Ριόλου:
1. Πάρχας Γεώργιος, Δ/ντής του Γυμνασίου & Λ.Τ.Ριόλου
2. Μπιλίρης Δημήτριος κλάδου ΠΕ02 εκπαιδευτικός
3. Τόγιας Μιλτιάδης κλάδου ΠΕ03 εκπαιδευτικός
4. Μπακάλης Κων/νος, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου &
Λ.Τ.Ριόλου
5. Η Πρόεδρος του μαθητικού συμβουλίου της Γ Λυκείου Γεωργοπούλου Μαρία
Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στην διαδικασία
επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη συνολικά τέσσερις (04)
σφραγισμένες προσφορές από τα πρακτορεία:
1. Connection Travel
2. Kavallieratos Tours
3. Mattheos Tours
4. Rania Tours

Στη συνέχεια σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια όπως αυτά περιλαμβάνονται στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αφού μελέτησε διεξοδικά και τις τέσσερες (04) προσφορές των
πρακτορείων και έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του Σχολείου, την
οργάνωση της εκδρομής, την πληρότητα του φακέλου προσφοράς και την αξιοπιστία των
πρακτορείων
Αποφάσισε ομόφωνα
να αναθέσει τη διενέργεια της 5ήμερης εκδρομής των μαθητών της Γ Λυκείου των Λ.Τ.Ριόλου στη
Θεσσαλονίκη στο πρακτορείο Kavallieratos Tours και για το ξενοδοχείο Davitel Tobacco Hotel,
αντίστοιχα και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο θα
περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του
Σχολείου προς αυτό, διότι η προσφορά του συγκεκριμένου πρακτορείου είναι η πιο συμφέρουσα.
Η επιλογή του συγκεκριμένου Πρακτορείου έγινε με βασικό κριτήριο την
προαναφερόμενη τιμή/άτομο των €172 και την χωρητικότητα του μέσου μεταφοράς των μαθητών,
που περιλαμβάνει τα παρακάτω:
1) πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 28 θέσεων που πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας
2) ξενοδοχείο, το οποίο βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία της πόλης που θα επισκεφτούμε.
Το Πρακτικό αυτό μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό και τη βεβαίωση για την ασφαλή μετακίνηση
των μαθητών (που συντάσσεται από το πρακτορείο) θα διαβιβαστούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
στο τμήμα εκδρομών της ΔΔΕ Αχαΐας για την έγκριση της εκδρομής .
Η απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στις 07- 12 -2016 στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου & Λ.Τ.Ριόλου.
Δίνεται προθεσμία δύο εργάσιμων ημερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων, οι οποίες
υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου τις εργάσιμες ώρες.
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Δ/ντής του Γυμνασίου & Λ.Τ.Ριόλου

Τα μέλη
Μπιλίρης Δημήτριος

Πάρχας Γεώργιος,
Τόγιας Μιλτιάδης
Μπακάλης Κων/νος
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