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Θέμα: «Αξιολόγηζη πποζθοπών ηαξιδιωηικών ππακηοπείων για ηην 

επηαήμεπη εκπαιδεςηική εκδπομή ηηρ Γ΄ Τάξηρ ζηην Κωνζηανηινούπολη – 

7-13/3/2015» 
 

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 3/08-01-2015 ηνπ Βηβιίνπ Πξάμεσλ 

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

εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ηεο Γ΄ Λπθείνπ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε κεηαμύ 7-13/3/2015. 

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 (πνηόηεηα – 

βαζκνινγία θαη πεξηνρή Ταμίκ ή Λάιειη), β) ε εκηδηαηξνθή, 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) εθηόο από ηελ πξνζθνξά ηνπ «Ηαηξόπνπινο ηξαβει» πνπ δελ πεξηειάκβαλε 

ζηνηρεία γηα αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην, ππεύζπλε δήισζε γηα ζήκα ιεηηνπξγίαο ζε ηζρύ) 

θαη απνξξίθζεθε. 

Καηαηέζεθαλ νη παξαθάησ οκηώ (8) πποζθοπέρ (ζε θιεηζηνύο θαθέινπο): 

 Γξαθείν Γεληθνύ Τνπξηζκνύ Δπαγγειία Αρηι. Θσκόγινπ, Σέξξεο (από 243 σο 

275 επξώ αλά καζεηή) 

 Kakaridis tours, Σέξξεο (από 222 σο 264 επξώ αλά καζεηή) 

 Kazakis tours, Σέξξεο (360 επξώ αλά καζεηή) 

 Sirris tours, Σέξξεο (από 265 σο 304 επξώ αλά καζεηή) 

 Ταμίδηα Φαξπαληίδεο, Σέξξεο (από 293 σο 362 επξώ αλά καζεηή) 

 Herodotus tours, Σέξξεο (από 232 σο 282 επξώ αλά καζεηή) 

 Ενξπίδεο ηνπξ. Οξγαληζκόο ΑΔΔ, Θεζζαινλίθε (από 279 σο 320 επξώ αλά 

καζεηή – ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη ηα πνζά εκηδηαηξνθήο) 

 Ηαηξόπνπινο travel (δελ ππνβιήζεθαλ ζηνηρεία αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ 

θαη ππεύζπλε δήισζε γηα ζήκα ιεηηνπξγίαο ζε ηζρύ - απνξξίθζεθε) 

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

ζπλνδνύο θαζεγεηέο Λώιν Κσλζηαληίλν ΠΔ02 θαη Παξίζζε Γεκήηξην ΠΔ02, 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 

επηαήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ηεο Γ΄ Τάμεο ηνπ Λπθείνπ καο ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε 

 



Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε  
 

να αναηεθεί η επηαήμεπη εκπαιδεςηική εκδπομή ζηο Γπαθείο Γενικού Σοςπιζμού 

«Δςαγγελία Θωμόγλος» - Γπ. Λαμππάκη 1 & Βαζ. Βαζιλείος, έππερ (243 εςπώ ανά 

μαθηηή ζηο ξενοδοσείο SANTA PERA 4**** - Πεπιοσή Σαξίμ) ωρ αςηή πος 

πληπούζε ηιρ πεπιζζόηεπερ πποϋποθέζειρ – ηο ξενοδοσείο έσει εξαιπεηικέρ κπιηικέρ 

και βαθμολογία ζηα sites αξιολόγηζηρ ζηο Γιαδίκηςο (νη νηθνλνκηθόηεξεο πξνζθνξέο 

δελ πξνηηκήζεθαλ ιόγσ ηνπ όηη ηα πξνηεηλόκελα μελνδνρεία ήηαλ ζηελ πεξηνρή Λάιειη ή 

Αθζαξάπ).  

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. Λώινο Κσλζηαληίλνο 

Αικπάλεο Γεώξγηνο      2. Παξίζζεο Γεκήηξηνο 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπιιόγνπ     Ο εθπξόζσπνο ησλ καζεηώλ 

Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ 

 

Τζηώηζνο Παύινο         Οκπαζάθεο Φξήζηνο 
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