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Θέμα: «Αξιολόγηζη πποζθοπών ηαξιδιωηικών ππακηοπείων για ηην 

ηεηπαήμεπη εκπαιδευηική εκδπομή ηων Α΄ και Β΄ Τάξεων ζηην Αθήνα – 

28/2, 1,2,3/3 2015» 
 

Σήκεξα, Πέκπηε  15 Ηαλνπαξίνπ 2015 θαη ώξα 10.30 π.κ., ζπλεδξίαζε ζην Γξαθείν 

ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ Ζξάθιεηαο ε Δπηηξνπή Λήςεο θαη Αμηνιόγεζεο Οηθνλνκηθώλ 

Πξνζθνξώλ (ζπγθξνηεκέλε ζύκθσλα κε ηελ Πξάμε 4/08-01-2015 ηνπ Βηβιίνπ Πξάμεσλ 

ηνπ Γηεπζπληή Αικπάλε Γεσξγίνπ), γηα λα αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο γηα ηελ 

ηεηξαήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ησλ Α΄ θαη Β΄ Λπθείνπ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηελ Αζήλα (Βνπιή ησλ Διιήλσλ) ζηηο 28/2 θαη 1,2,3/3 2015 . 

Μεηά ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξνζθνξώλ  ησλ ηαμηδησηηθώλ πξαθηνξείσλ δηαηππώζεθαλ νη πξνηάζεηο θαη αθνινύζεζε 

ςεθνθνξία. Βαζηθά θξηηήξηα ήηαλ: α) ε επηινγή ηνπ μελνδνρείνπ, β) ε εκηδηαηξνθή κε ηε 

κνξθή «κπνπθέ», γ) ε ηηκή αλά καζεηή. Όιεο νη πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ πιεξνύζαλ 

ηηο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο (θιεηζηόο θάθεινο, ππεύζπλε δήισζε γηα ζήκα ιεηηνπξγίαο ζε 

ηζρύ, ζπκβόιαην κε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, εκηδηαηξνθή). 

Καηαηέζεθαλ νη παξαθάησ ελλέα (9) πξνζθνξέο (ζε θιεηζηνύο θαθέινπο): 

 Kakaridis tours, Σέξξεο (από 100-111 επξώ αλά καζεηή) 

 Kazakis tours, Σέξξεο (από 112-113 επξώ αλά καζεηή) 

 Connection travel, Θεζζαινλίθε (από 109-134 επξώ αλά καζεηή) 

 Solo travel agency, Σέξξεο (108 επξώ αλά καζεηή) 

 Sirris tours, Σέξξεο (από 113 σο 128 επξώ αλά καζεηή) 

 Ταμίδηα Φαξπαληίδεο, Σέξξεο (114 επξώ αλά καζεηή) 

 Herodotus tours, Σέξξεο (από 117 σο 125 επξώ αλά καζεηή) 

 Γξαθείν Γεληθνύ Τνπξηζκνύ Δπαγγειία Αρηι. Θσκόγινπ, Σέξξεο (από 119 σο 

157 επξώ αλά καζεηή) 

 Ενξπίδεο ηνπξ. Οξγαληζκόο ΑΔΔ, Θεζζαινλίθε (από 120 σο 137 επξώ αλά 

καζεηή) 

Ζ επηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο Γηεπζπληή Αικπάλε Γεώξγην (Πξόεδξν), ηνπο 

ζπλνδνύο θαζεγεηέο Μπόιια Νηθόιαν ΠΔ11 θαη Τζηάξα Θενραξία ΠΔ03, ηνλ Πξόεδξν 

ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ θ. Τζηώηζν Παύιν θαη ηνλ Πξόεδξν ηνπ 15κεινύο 

ζπκβνπιίνπ ησλ καζεηώλ Οκπαζάθε Φξήζην, ιακβάλνληαο ππόςε: 

α) ηελ Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (Β΄ 2769), άξζξν 14 παξάγξαθνο 1, 

β) ην Ν. 2672/1998 (ΦΔΚ 290
 
Α΄) άξζξν 14 παξάγξ. 6γ ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 48 

παξάγξ. 4 ηνπ Ν. 3979/2011 ΦΔΚ 138 η. Α΄ (γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο), 

γ) ην Ν. 3979/2011 ΦΔΚ 138 η. Α΄ άξζξν 23, 

δ) ην έγγξαθν ηνπ ΥΠΑΗΘ κε αξ. πξση. Γ2/16538/13-10-2014 πνπ αθνξά ζηηο 

«Δθδξνκέο  - κεηαθηλήζεηο», 

ε) ηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηαμηδησηηθώλ γξαθείσλ γηα ηελ 

ηεηξαήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ησλ Α΄ θαη Β΄ Τάμεσλ ηνπ Λπθείνπ καο ζηελ Αζήλα 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε  
 

λα αλαηεζεί ε ηεηξαήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζην Γξαθείν Γεληθνύ 

Σνπξηζκνύ «KAKARIDIS TOURS» - 29
εο

 Ινπλίνπ 5, έξξεο (107 επξώ αλά καζεηή 



ζην μελνδνρείν STANLEY 4****) ωο απηή πνπ πιεξνύζε όιεο ηηο δεηνύκελεο 

πξνϋπνζέζεηο θαη επηπιένλ ωο ε νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά (ππήξρε νηθνλνκηθόηεξε 

πξνζθνξά ζηα 100 επξώ αλά καζεηή ηνπ ίδηνπ γξαθείνπ, αιιά δελ πξνηηκήζεθε ιόγσ 

μελνδνρείνπ).  

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο εμνπζηνδνηήζεθε γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 

δηεθπεξαίσζεο. 

Μεηά ηε ιύζε ηεο ζπλεδξίαζεο ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη ην παξόλ πξαθηηθό. 

 

 

  Ο Γηεπζπληήο      Οη ζπλνδνί θαζεγεηέο   

 

        1. Μπόιιαο Νηθόιανο 

Αικπάλεο Γεώξγηνο      2. Τζηάξα Θενραξία 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπιιόγνπ     Ο εθπξόζσπνο ησλ καζεηώλ 

Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ 

 

Τζηώηζνο Παύινο         Οκπαζάθεο Φξήζηνο 
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