
Πράξη 9η / 19-02-2020 

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Σήμερα, 19 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στο γραφείο της 

Διευθύντριας του 5ου ΓΕΛ Πετρούπολης και ύστερα από πρόσκλησή της, 

συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ.7 /17-02-2020 πράξη 

Διευθυντού με σκοπό την επιλογή του τουριστικού γραφείου, που θα 

αναλάβει την πολυήμερη εκδρομή της Α΄ και Β΄ Λυκείου από 08/04 έως 

13/04/2020. 

Η Διευθύντρια έθεσε υπόψη την επιτροπής την ισχύουσα εγκύκλιο υπ΄αρ. 

20883/ΓΔ4/12-2-2020 Υ.Α.,ΦΕΚ 456/τ. Β΄/13-2-2020 (άρθρα 3,9,10,14) με θέμα 

«Εκδρομές- Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων 

και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της 

χώρας», που αφορά στη διαδικασία επιλογής ταξιδιωτικού γραφείου για 

εκπαιδευτικές εκδρομές και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη  πέντε 

προσφορές από τα πρακτορεία. Οι προσφορές βάσει της προκήρυξης 

ενδιαφέροντος, που αναρτήθηκε στις 11/02/2020 στην ιστοσελίδα της Γ΄ 

Δ/νσης, έχουν παραληφθεί έως 18/02/2020 στο σχολείο κατά την ακόλουθη 

σειρά: 

 

Α/α Επωνυμία 

Ταξιδιωτικού 

Γραφείου 

 

Ξενοδοχείο 

Τιμή (EΥΡΩ) 

ανά μαθητή  
με ημιδιατροφή 

 

1 

 

Connection 

Travel 

GALAXY IRAKLIO HOTEL 5* 

KNOSSOS BEACH HOTEL 5* 

IBIS STYLES HERAKLION 

CENTRAL 4* 

OLIVE GREEN HOTEL 5* 

CASTELLO CITY HOTEL 4* 

MEDITERRANEO HOTEL 4* 

HERSONISSOS MARIS 4* 

PALMERA BEACH HOTEL & 

SPA 4* 

LATO BOUTIQUE HOTEL 3* 

239 

239 

219 

 

219 

209 

209 

199 

179 

 

189 

2 Ηappy days SANTA MARINA HOTEL 4* 235 

3 Manessis CIVITEL CRETA BEACH 4* 189 

 

 

4 

 

Ktenas 

HOTEL MARILENA 4* 

HOTEL CASTELLO CITY 

BOUTIQUE HOTEL 4* 

199 

 

209 

5 @t Holidays CIVITEL CRETA BEACH 4* 199 



Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των 

ταξιδιωτικών γραφείων και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το 

συμφέρον των μαθητών του σχολείου και την αξιοπιστία των 

πρακτορείων  

αποφάσισε ομόφωνα 

να αναθέσει τη διενέργεια της εκδρομής στο Ηράκλειο Κρήτης στο 

ταξιδιωτικό γραφείο Manessis (διαμονή στο ξενοδοχείο CIVITEL CRETA 

BEACH 4* και ημιδιατροφή με 189 ευρώ ανά μαθητή), διότι ήταν η 

οικονομικότερη προσφορά που πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης 

ενδιαφέροντος.  

Η απόφαση επιλογής του πρακτορείου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

σχολείου. Στο αρχείο του σχολείου φυλάσσονται τα ακριβή αντίγραφα 

των δικαιολογητικών που υποβάλλονται από το ταξιδιωτικό πρακτορείο 

στο σχολείο σύμφωνα με όσα ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  

Προκειμένου να εγκριθεί η εκδρομή θα πρέπει να συγκεντρωθούν αρχικά  

ενυπόγραφες δηλώσεις γονέων-κηδεμόνων, ώστε να εξασφαλισθεί το 

ποσοστό του 70% της τάξης, και να αποφασίσει σχετικά ο Σύλλογος 

Διδασκόντων. Μετά την εξέταση των ενδεχόμενων ενστάσεων και την 

τελική επιλογή του τουριστικού γραφείου, το σχολείο θα προχωρήσει 

άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού (σύμβασης), σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, στο οποίο θα περιγράφονται οι υποχρεώσεις του 

συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό, 

και θα καταχωρηθεί η εκδρομή στο myschool. 

Για το λόγο αυτό συντάσσεται η πράξη αυτή και υπογράφεται. 

Η Διευθύντρια     Οι Συνοδοί Καθηγητές 

Ράπτη  Νίκη          Σιωμής Δημήτριος  

       Ακριβή Κατωπόδη 

Οι εκπρόσωποι γονέων     Οι μαθητές      

Στυλιανή Καραμπή-Τσεπέρκα              Κων/νος Κουκουλέτσος  Α3 

Μέμη Χαλκίδου               Αιμιλιάνα Σοφικίτη           Β3 

Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διευθυντή 

του 5ου Γενικού Λυκείου Πετρούπολης 

Πετρούπολη 19-02-2020 

Η Διευθύντρια 

 

 

Νίκη Ράπτη 


