
 

5
ο
 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΛ ΒΥΡΩΝΑ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 
 

  Σήμερα 11/11/2021 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13.00 στο Γραφείο του συλλόγου διδασκόντων του 5ου  Λυ-

κείου Βύρωνα, συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή του διευθυντή και προέδρου της επιτροπής οι πα-

ρακάτω με σκοπό την επιλογή πρακτορείου που θα αναλάβει την 4ήμερη εκδρομή που θα πραγματοποιήσει 

η Γ΄ τάξη του 5
ου

 Λυκείου Βύρωνα στην Καλαμάτα από 3/12/2021 μέχρι 6/12/2021 : 

1. Αλεξάτος Χαράλαμπος Δ/ντής 5
ου

 Λυκείου Βύρωνα 

2. Πετροχείλου Παναγιώτα μόνιμη καθηγήτρια κλάδου ΠΕ03 συνοδός της εκδρομής 

3. Δημολάκος Φώτιος μόνιμος καθηγητής κλάδου ΠΕ03 συνοδός της εκδρομής 

4. Ντούβας Λουκάς εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5
ου

 Λυκείου Βύρωνα 

5. Λαΐου Κωνσταντίνα, Λάϊος Αλέξανδρος, Νταλλή Άρτεμις και Πιλάτη Ιωάννα μαθητές που θα πά-

ρουν μέρος στην εκδρομή ως εκπρόσωποι του 15μελούς του 5
ου

 Λυκείου Βύρωνα (χωρίς δικαίωμα 

ψήφου). 

   Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους (ιδιαίτερα τις πρόσφατες 

23040/ΓΔ4/17-02-2020/ΥΠΑΙΘ και 4187/Β/10-09-2021) που αφορούν στην διαδικασία διενέργειας εκδρο-

μών και  επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη έξι (6) σφραγισμένες προσφο-

ρές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, από τα πρακτορεία :  

1. PVS TRAVEL 

2. ΔΩΔΩΝΗ travel 

3. IQ HOLIDAYS 

4. Travel PROJECT 

5. VLASSOPOULOS TRAVEL SERVICES 

6. Happy days TRAVEL 

   Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις έξι (6) προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε 

υπόψη της την ασφάλεια, το συμφέρον των  μαθητών του Σχολείου και την αξιοπιστία των πρακτορείων 

Αποφάσισε ομόφωνα έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη των μαθητών 

να αναθέσει τη διενέργεια της τετραήμερης εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Λυκείου στην Καλαμάτα στο 

πρακτορείο IQ HOLIDAYS 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 : 

1. Είχε την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή (135€/άτομο). 

2. Το ξενοδοχείο της προσφοράς του (AKTI TAYGETOS RESORT 4****) βεβαιώνει με έγγραφό 

του τη διαθεσιμότητα των δωματίων για το 5
ο
 Λύκειο Βύρωνα όπως και ότι θα είναι το μοναδικό 

σχολικό γκρουπ από 3 – 6/12/2021. 

3. Αποδέχεται εγγράφως τους όρους της προκήρυξης.. 

4. Δίνει 7 συμμετοχές μαθητών με 50% έκπτωση. 

5. Προσφέρει επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη για έκτακτα περιστατικά covid19 και επιβολής καραντί-

νας από τον ΕΟΔΥ (κάλυψη εξόδων μετακίνησης κηδεμόνα και μαθητή). 

6. Προσφέρει από δυο τριήμερα για τις λαχειοφόρους αγορές μαθητών και γονέων όπως και 3 δωρεάν 

διανυκτερεύσεις στην Ίο για όλους τους μαθητές που συμμετέχουν στην εκδρομη. 

  Αναθέτει στο διευθυντή να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό με το πρακτορείο και τον έλεγχο της κα-

λής εκτέλεσης των συμφωνηθέντων. 

 

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε αυτή η πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο Διευθυντής      Οι συνοδοί         Ο εκπρόσωπος                   Οι εκπρόσωποι 

                                                           των Γονέων                         των μαθητών 

      

 


