
ΠΡΑΞΗ 7η 

 

Θζμα: «Αξιολόγηςη προςφορών ταξιδιωτικών πρακτορείων για την 

πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή τησ Γ΄ Τάξησ ςτην Κρήτη – 7-11/3/2016» 

 

Σιμερα, Πζμπτθ 28 Ιανουαρίου 2016 και ϊρα 10.30 π.μ., ςυνεδρίαςε ςτο Γραφείο του 

Διευκυντι του Λυκείου Ηράκλειασ θ Επιτροπι Λιψθσ και Αξιολόγθςθσ Οικονομικϊν Προςφορϊν 

(ςυγκροτθμζνθ ςφμφωνα με τθν Πράξθ 6/08-01-2016 του Βιβλίου Πράξεων του Διευκυντι 

Ματκαίου Δθμιτριου), για να αξιολογιςει τισ προςφορζσ για τθν πενκιμερθ εκπαιδευτικι 

επίςκεψθ τθσ Γϋ Λυκείου, που κα πραγματοποιθκεί ςτθν Κριτθ μεταξφ 7-11/3/2016. 

Μετά τθ ςυηιτθςθ ςχετικά με τα οικονομικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά των προςφορϊν  

των ταξιδιωτικϊν πρακτορείων διατυπϊκθκαν οι προτάςεισ και ακολοφκθςε ψθφοφορία. 

Βαςικά κριτιρια ιταν: α) θ επιλογι του ξενοδοχείου (ποιότθτα – βακμολογία και περιοχι), β) θ 

θμιδιατροφι, γ) θ τιμι ανά μακθτι. Όλεσ οι προςφορζσ που κατατζκθκαν πλθροφςαν τισ 

βαςικζσ προχποκζςεισ (κλειςτόσ φάκελοσ, υπεφκυνθ διλωςθ για ςιμα λειτουργίασ ςε ιςχφ, 

ςυμβόλαιο με αςφαλιςτικι εταιρεία, θμιδιατροφι). 

Κατατζκθκαν οι παρακάτω πζντε (5) προςφορζσ (ςε κλειςτοφσ φακζλουσ): 

 Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ Ευαγγελία Αχιλ. Θωμόγλου, Σζρρεσ (275 ευρϊ ανά 
μακθτι) 

 Kazakis tours, Σζρρεσ (από 263 ωσ 327 ευρϊ ανά μακθτι) 

 Sirris tours, Σζρρεσ (από 315 ωσ 325 ευρϊ ανά μακθτι) 

 Herodotus tours, Σζρρεσ (από 277 ωσ 345 ευρϊ ανά μακθτι) 

 Zorpidis Travel Services, Θεςςαλονίκθ (από 248 ωσ 279 ευρϊ ανά μακθτι) 
 

Η επιτροπι αποτελοφμενθ από τουσ Διευκυντι Ματκαίο Δθμιτριο (Πρόεδρο), τουσ 

ςυνοδοφσ κακθγθτζσ Μπόλλα Νικόλαο ΠΕ11 και Παρίςςθ Δθμιτριο ΠΕ02, τον Πρόεδρο του 

Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων κ. Τςιϊτςο Παφλο και τθν Πρόεδρο του 15μελοφσ ςυμβουλίου 

των μακθτϊν Μελίτου Ελζνθ, λαμβάνοντασ υπόψθ: 

α) τθν Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (Βϋ 2769), άρκρο 14 παράγραφοσ 1, 

β) το Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Αϋ) άρκρο 14 παράγρ. 6γ ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 48 

παράγρ. 4 του Ν. 3979/2011 ΦΕΚ 138 τ. Αϋ (για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ 

διατάξεισ), 

γ) το Ν. 3979/2011 ΦΕΚ 138 τ. Αϋ άρκρο 23, 

δ) το ζγγραφο του ΥΠΑΙΘ με αρ. πρωτ. Γ2/16538/13-10-2014 που αφορά ςτισ «Εκδρομζσ  - 

μετακινιςεισ», 

ε) τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικϊν γραφείων για τθν πενκιμερθ 

εκπαιδευτικι εκδρομι τθσ Γϋ Τάξθσ του Λυκείου μασ ςτθν Κριτθ 



 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε  

 

να ανατεθεί η πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή ςτην εταιρεία Zorpidis Travel Services, 

Εγνατίασ 76, Θεςςαλονίκη (252 ευρώ ανά μαθητή ςτα ξενοδοχεία Chrispy World Beach Resort 

ςτο Κολυμβάρι και Creta Beach ςτην Αμμουδάρα) ωσ αυτή που πληροφςε τισ περιςςότερεσ 

προχποθζςεισ. 

Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ εξουςιοδοτικθκε για τισ περαιτζρω ενζργειεσ διεκπεραίωςθσ. 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ ςυντάςςεται και υπογράφεται το παρόν πρακτικό. 

 

 

  Ο Διευκυντισ      Οι ςυνοδοί κακθγθτζσ   

 

        1. Μπόλλασ Νικόλαοσ 

Ματκαίου Δθμιτριοσ      2. Παρίςςθσ Δθμιτριοσ 

 

 

 

Ο Πρόεδροσ του Συλλόγου     Η εκπρόςωποσ των μακθτϊν 

Γονζων και Κθδεμόνων 

 

Τςιϊτςοσ Παφλοσ         Μελίτου Ελζνθ 

 


