
Πράξη 21η/ 07.11.2022 
 

Θέμα: «Άνοιγμα προσφορών για τη μετακίνηση ομάδας του 4ου ΓΕΛ Αλίμου 
στο Μόναχο».  
 

Στο γραφείο των εκπαιδευτικών του 4ου Γενικού Λυκείου Αλίμου 
σήμερα, 07.11.2022 ημέρα Δευτέρα κι ώρα 14.15 μμ κατόπιν πρόσκλησης 
της Αναπληρώτριας Διευθύντριας, κυρίας Αλίκης Γιατρά, βάσει της 
Υπουργικής Απόφασης 20883/ ΓΔ4/ 12.12.2020 του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, ΦΕΚ 456/ Β΄/ 13.02.2020, Συστήθηκε η προβλεπόμενη 
επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την πενθήμερη μετακίνηση 
ομάδας του 4ου Γενικού Λυκείου Αλίμου στο Μόναχο. Για τη σύσταση της 
επιτροπής κλήθηκαν δύο συνοδοί καθηγητές, εκπρόσωπος του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου ΓΕΛ Αλίμου, καθώς και δύο εκπρόσωποι  της 
ομάδας που θα μετακινηθεί. Η τελική σύσταση της επιτροπής ήταν η 
ακόλουθη:  

Πρόεδρος: Αλίκη Γιατρά 
Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων: Ρ. Χαλούλου  
Συνοδοί καθηγητές: Αικατερίνη Μπουκόρου, Μαριάνθη Ντάρα 
Εκπρόσωποι μαθητών: Ελεάννα Αδάμου, Ουρανία Ταγκάλου.  
Τις προσφορές άνοιξε ενώπιον της επιτροπής η Πρόεδρος και τις 

ανακοίνωσε με την ακόλουθη σειρά.  
1. @t Holidays:  

α. Μέσο μεταφοράς: Τουριστικό Λεωφορείο από το σχολείο στο 
αεροδρόμιο κι αντίστροφα. 

β. Μεταφορές, περιηγήσεις κι εκδρομές: βάσει της προκήρυξης του 
σχολείου, με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, το οποίο θα 
διαθέτει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα καταλληλότητας.  

γ. Διόδια αυτοκινητοδρόμων 
δ. Αεροπορικά εισιτήρια μετ΄ επιστροφής με SKY EXPRESS Αθήνα – 

Μόναχο – Αθήνα, συμπεριλαμβανομένων των φόρων 
αεροδρομίων και των επίναυλων καυσίμων.  
12.12.2022 CQ 870 ATH – MUC, 10.20-11.55 
16.12.2022 CQ 871 MUC– ATH, 12.55-16.30 

ε. 4 διανυκτερεύσεις στο DERIANO HOTEL συμπεριλαμβανομένου 
του πρωινού και διαμονή κατά βάση σε τρίκλινα δωμάτια για τους 
μαθητές, και σε μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.  

στ. Δωρεάν συμμετοχή των συνοδών καθηγητών. 
ζ. Έμπειρος συνοδός του γραφείου σε όλη τη διάρκεια της 

εκδρομής.  
η. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης – ταξιδιωτική 

ασφάλεια, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ. 
θ. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς 

χώρους, ποτά και αχθοφορικά. 
ι. Τελική τιμή κατ΄ άτομο: 715€ 

 



2. onlineHolidays.gr:  
α. Αεροπορικά εισιτήρια μετ΄ επιστροφής με SKY EXPRESS σε 

οικονομική θέση.  
β. Φόροι αεροδρομίων κι επίναυλοι καυσίμων. 
γ. 4 διανυκτερεύσεις στο HOLIDAY INN EXPRESS MUNICH 3* HOTEL 

συμπεριλαμβανομένου του πρωινού σε πλουσιοπάροχο μπουφέ. 
δ.  Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν τελευταίας τεχνολογίας με 

ευγενικό κι έμπειρο οδηγό σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής και 
μεταφορά από τον χώρο του σχολείου προς το αεροδρόμιο του 
σχολείου κι αντίστροφα.  

ε. Αρχηγός συνοδός σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.  
στ. Επισκέψεις, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
ζ. Μία (01) αποσκευή έως είκοσι (20) κιλά και μία χειραποσκευή 

έως επτά (07) κιλά ανά επιβάτη.  
η. Ασφάλεια αστικής ευθύνης Tour Operator, ταξιδιωτική 

ασφάλιση, ιατροφαρμακευτική με την INTERAMERICAN – ERGO. 
θ. Δωρεάν συμμετοχή των συνοδών καθηγητών. 
ι. ΦΠΑ και διόδια αυτοκινητοδρόμων.  
ια. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς 

χώρους, ποτά και αχθοφορικά. 
ια. Τελική τιμή κατ΄ άτομο: 625€ 

 
3. Manessis Travel 

α. Μεταφορά με πούλμαν από τον χώρο του σχολείου στο 
αεροδρόμιο κι αντίστροφα.  

β. Αεροπορικά εισιτήρια με SKY EXPRESS Αθήνα – Μόναχο – Αθήνα, 
συμπεριλαμβανομένων των φόρων αεροδρομίων και των 
επίναυλων καυσίμων.  
12.12.2022 GQ 870 ATH – MUC, 10.20-11.55 
16.12.2022 GQ 871 MUC– ATH, 12.55-16.30 

ιβ. Μία (01) αποσκευή έως είκοσι τρία (23) κιλά και μία 
χειραποσκευή έως οκτώ (08) κιλά ανά επιβάτη.  

γ. Εκπρόσωπος του γραφείου στο Ελευθέριος Βενιζέλος για 
εξυπηρέτηση στο check in 

δ. 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό (μπουφέ) σε τρίκλινα κατά βάση 
δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές στα:  
Holiday Inn Munich – City East 3* Sup.  
Τιμή κατ΄ άτομο 585 € 
The Riano Hotel Munich 4*  
Τιμή κατ΄ άτομο 675 € 

ε. Δημοτικός φόρος διανυκτερεύσεων. 
στ. Μεταφορές, μετακινήσεις σε πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν 

τελευταίας τεχνολογίας, εφοδιασμένο με ζώνες ασφαλείας, 
δελτίο καταλληλότητας, έμπειρο επαγγελματία οδηγό κι όλα τα 
απαραίτητα από τον νόμο έγγραφα στη διάθεση του σχολείου 
καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκδρομής με όλα τα έξοδα του πούλμαν.  



ζ. Έμπειρος ελληνόφωνος ξεναγός σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.  
η. Ξενάγηση στο Σάλτσμπουργκ από επίσημο διπλωματούχο ξεναγό.  
θ. Εκδρομές, επισκέψεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.  
ι. Ασφάλεια αστικής ευθύνης Tour Operator, με την 

INTERAMERICAN – ERGO, αριθμός συμβολαίου: 2073269757, 
ταξιδιωτική ασφάλιση με την INTERAMERICAN, αριθμός 
συμβολαίου: 70059730.  

ια. Δωρεάν συμμετοχή των συνοδών καθηγητών.  
ιβ. Δεν συμπεριλαμβάνονται φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, ποτά, 

αναψυκτικά και γεύματα, είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και 
συναφείς χώρους κι ό,τι άλλο δεν αναγράφεται ρητά στα 
συμπεριλαμβανόμενα.  

Από τη συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής που ακολούθησε 
επελέγη η προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Manessis Travel, 
επειδή πληροί όλες της προϋποθέσεις της προκήρυξης.  
 
Η Πρόεδρος          Οι εκπαιδευτικοί 
 
      Αικατερίνη Μπουκόρου 
Αλίκη Γιατρά     Μαριάνθη Ντάρα  
 
Ο εκπρόσωπος του συλλόγου Γονέων 
Ρ. Χαλούλου  
 
Οι εκπρόσωποι των μαθητών: 
Ελεάννα Αδάμου 
Ουρανία Ταγκάλου 
 


