Πράξη 4η/ 15-11-2018
Θζμα: Πρακτικό επιλογήσ πρακτορείου
Σήμερα Πζμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και ϊρα 12:00μ, ςυνεδρίαςε η επιτροπή
που ςυγκροτήθηκε, με βάςη το ςφμφωνα με το άρθρο 13 §2 τησ Υ.Α. 33120/ΓΔ4/2802-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β/06-03-2017) και την Πράξη 3/ 15-11-2018 τησ Διευθφντριασ
του Γενικοφ Λυκείου Κάτω Μηλιάσ και αποτελείται από τουσ:
1. Παξιμαδάκη Ειρήνη, Διευθφντρια, Πρόεδρο
2. Γαβρή Αναςταςία, Χαριτοποφλου Σοφία, ςυνοδοφσ καθηγήτριεσ
3. Κατςαμάγκα Χρυςοφλα, μζλοσ του Συλλόγου Γονζων του ςχολείου
4. 2 μζλη των μαθητικϊν κοινοτήτων των τμημάτων Β1 και Β2
Οι ανωτζρω, αφοφ ενημερϊθηκαν για τισ ιςχφουςεσ εγκυκλίουσ που αφοροφν
την διαδικαςία επιλογήσ πρακτορείου, εξζταςαν τισ προςφορζσ από ταξιδιωτικά
γραφεία που είχαν κατατεθεί, από τα πρακτορεία: Tasionas Travel, Topsikiotis
travel και Velonis Holidays.
Αφοφ ζλαβε υπόψη τησ την αςφάλεια, την οργάνωςη τησ εκδρομήσ, την
πληρότητα του φακζλου προςφοράσ και την αξιοπιςτία του πρακτορείου
Αποφάςιςε ομόφωνα
να αναθζςει τη μετακίνηςη 15 μαθητϊν και 4 εκπαιδευτικϊν ςτο
Λουξεμβοφργο, ςτο πλαίςιο κινητικότητασ του προγράμματοσ Erasmus+ ςτο
πρακτορείο Tasionas Travel και να προχωρήςει άμεςα η Διευθφντρια του Λυκείου
ςτη ςφνταξη ιδιωτικοφ ςυμφωνητικοφ, ςτο οποίο θα περιγράφονται όλεσ οι
υποχρεϊςεισ του ςυγκεκριμζνου πρακτορείου προσ το Σχολείο και του Σχολείου
προσ αυτό.
Η επιλογή του ςυγκεκριμζνου Πρακτορείου ζγινε με ποιοτικά και οικονομικά
κριτήρια και η προςφορά περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Αεροπορικά ειςιτήρια με πτήςεισ Aegean για Ντίςελντορφ
Τιμή κατ’ άτομο: 207€
Περιλαμβάνεται χειραποςκευή 8kg κατ’ άτομο.
* Επιπρόςθετο κόςτοσ αποςκευήσ 23kg: 40€ μετ’ επιςτροφήσ
Οι τιμζσ περιλαμβάνουν :






Αεροπορικά ειςιτήρια για το ςφνολο των εκδρομζων
Μεταφορά με πολυτελή λεωφορείο από και προσ το αεροδρόμιο τησ Θεσ/νίκησ
από το χϊρο του ςχολειοφ
Αςφάλεια αςτικήσ ευθφνησ και Ταξιδιωτική αςφάλιςη
Ατομική απόδειξη
Φόρουσ αεροδρομίου
Παρατηρήςεισ :

** Επιπρόςθετο κόςτοσ Μεταφοράσ από Ντίςελντορφ για Λουξεμβοφργο μετ’
επιςτροφήσ με τρζνο 66€
** Επιπρόςθετο κόςτοσ Μεταφοράσ από Ντίςελντορφ για Λουξεμβοφργο μετ’
επιςτροφήσ με λεωφορείο 54€
Η απόφαςη αυτή να δημοςιευτεί ςτην ιςτοςελίδα του ΓΕΛ Κάτω Μηλιάσ. Δίνεται
προθεςμία τριϊν (3) εργάςιμων ημερϊν για την υποβολή τυχόν ενςτάςεων

Η πρόεδροσ

Ειρήνη Παξιμαδάκη

Τα μζλη
Γαβρή Αναςταςία
Χαριτοποφλου Σοφία
Κατςαμάγκα Χρυςοφλα
Αγγελάκησ Γεώργιοσ
Χανδόλια Λαμπρινή

