ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
Σήμερα 06 Μαρτίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ. στο Γραφείο του Διευθυντή του 3ου Γενικού Λυκείου
Χαϊδαρίου, συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή του οι παρακάτω, με σκοπό την επιλογή πρακτορείου που θα
αναλάβει την 4ημερη εκδρομή που θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου
Χαϊδαρίου (90 μαθητές ‐ συμμετέχοντες στα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης και Αγωγής Υγείας) στη Χίο από
04‐04‐2014 μέχρι 07‐04‐2014:
1. Ηλιόπουλος Αναστάσιος, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Κυριακούλης Ευάγγελος, καθηγητής κλάδου ΠΕ10 συνοδός της εκδρομής
3. Γεωργιάδης Χρήστος, καθηγητής κλάδου ΠΕ06 συνοδός της εκδρομής
4. Μαυρουδή Καλλιόπη, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
5. Γελού Μαρίνα, μαθήτρια της Α΄ Λυκείου
6. Λοΐζου Σμαραγδή, μαθήτρια της Β΄ Λυκείου
Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους (άρθρο 14 της Υ.Α.129287/Γ2/ΦΕΚ 2769 /Β΄/2011
και το Υπ’αρ.4802/ΙΑ/17‐01‐2012 ) που αφορούν στη διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς
αποσφράγιση και μελέτη πέντε (05) σφραγισμένες προσφορές από τα πρακτορεία:
1.
2.
3.
4.
5.

Νικολαΐδης Ταξίδια Εκδρομές
IQ HOLIDAYS
Grefis Holidays
Happy days TRAVEL
Unique Travel Services

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπόψη της την
ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του Σχολείου και την αξιοπιστία των πρακτορείων
αποφάσισε ομόφωνα
ου
να αναθέσει τη διενέργεια της τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του 3 Γενικού Λυκείου
Χαϊδαρίου στη Χίο στο πρακτορείο IQ HOLIDAYS και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου
πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό διότι είχε την οικονομικότερη και ποιοτικότερη προσφορά
και πληρούσε τις προϋποθέσεις που τέθηκαν στην προκήρυξη.

Προκειμένου να εγκριθεί η εκδρομή θα διαβιβαστούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας τα
εξής:
1. Ακριβές αντίγραφο απόφασης Συλλόγου διδασκόντων.
2. Βεβαίωση Δ/ντή σχολικής μονάδας για ενυπόγραφες δηλώσεις γονέων‐κηδεμόνων.
3. Αντίγραφο ενημέρωσης της τροχαίας για την επικείμενη εκπαιδευτική εκδρομή.
4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εγκρίθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων (αφορά το άρθρο 3 Βλ. 5181/Γ7/17‐01‐
2013).
5. Αντίγραφο του εγκεκριμένου από τη Δ/νση προγράμματος (πολιτιστικό, περιβαλλοντικό κλπ) σε περίπτωση
εκδρομής που αφορά το άρθρο 3 για εσωτερικό και άρθρο 5 για το εξωτερικό.
Στο αρχείο του σχολείου τηρούνται το παρόν Πρακτικό και τα ακριβή αντίγραφα δικαιολογητικών που ορίζει η
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποβάλλονται από το ταξιδιωτικό πρακτορείο στο σχολείο).
Επίσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου όλες οι προσφορές των υποψήφιων πρακτορείων και θα
καταχωρηθεί από το Διευθυντή του η εκδρομή στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΑΙΘ.
Ο Διευθυντής
Ηλιόπουλος Αναστάσιος

Οι Συνοδοί Καθηγητές
Κυριακούλης Ευάγγελος
Γεωργιάδης Χρήστος

Ο Αρχηγός της Εκδρομής
Κυριακούλης Ευάγγελος

Ο Εκπρόσωπος Γονέων
Μαυρουδή Καλλιόπη

Ο Εκπρόσωπος του Μαθητικού Συμβουλίου
Γελού Μαρίνα
Λοΐζου Σμαραγδή

