
ΠΡΑΞΗ 7η 

Στην Αθήνα, σήμερα ημέρα Πέμπτη 29/01/2015 και ώρα 13:00 μ.μ συνήλθε η Επιτροπή αξιολόγησης των 
προσφορών που υποβλήθηκαν στο Σχολείο για την πραγματοποίηση της εξαήμερης ή επταήμερης 
εκπαιδευτικής εκδρομής στην Ιταλία από 26/03/2015 έως 31/03/2015 ή έως 01/04/2015 η οποία 
αποτελείται από τον κ. Δρίβα Εμμανουήλ Δ/ντή του Σχολείου Πρόεδρο και ως μέλη την κα Μπέη Φλωρίκα 
κλάδου ΠΕ04, την κα Χαρμαντζή Παναγιώτα κλάδου ΠΕ17, την κηδεμόνα κα Μπέη Όλγα ως εκπρόσωπο του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και τους μαθητές/τριες που συμμετέχουν στην εν λόγω εκδρομή και είναι 
εκλεγμένα μέλη του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου, Γιάννινα Δημήτριο Γ1, Παπαγεωργόπουλο 
Κωνσταντίνο Γ3, Πουλάκη Άρτεμη Β4. Η επιτροπή αφού συγκροτήθηκε σε σώμα προέβη στο άνοιγμα των 
φακέλων και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στο Σχολείο έως και την Πέμπτη 29/01/2015 και 
ώρα 12:00 μ.μ 

Ο Διευθυντής του Σχολείου αφού παρουσίασε στην Επιτροπή τους φακέλους των πέντε (5) προσφορών 
που υποβλήθηκαν στο Σχολείο και οι οποίες είναι: 

1. Του ΙΑΣΩΝ TOURS πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 55 στις 27/01/2015 και ώρα 08:00 π.μ. 
2. Του Sotiriou FAMOUS Travel η πρωτοκολλήθηκε με αρ.πρωτ.56 στις27/01/2015 και ώρα 11:55π.μ. 
3. Του Travel City πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 63 στις 28/01/2015 και ώρα 13:00μ.μ. 
4. Του Our Travel πρωτοκολλήθηκε με αρ.πρωτ.76 στις 29/01/2015 και ώρα 11:50π.μ. 
5. του Grefis Travel η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 78 στις 29/01/2015 και ώρα 12:00π.μ. 

προέβη στο άνοιγμα των φακέλων των προσφορών με σειρά τον αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου και αρχικά 
κατέγραψε το περιεχόμενο του φακέλου της κάθε προσφοράς: 

1. Του ΙΑΣΩΝ TOURS προτείνει ξενοδοχεία 3*στη Ρώμη και 4*στη Φλωρεντία με 350€ ανά μαθητή για 6 
ημέρες και 400€ ανά μαθητή για 7 ημέρες και ημιδιατροφή.  

2. του Sotiriou FAMOUS Travel που προτείνει ξενοδοχεία 4* στη Ρώμη και 4*στη Φλωρεντία, με κόστος 
ανά μαθητή 300€  για 6 ημέρες και ημιδιατροφή.  

3. του Travel city που προτείνει τα ξενοδοχεία 4* στη Ρώμη και 4*στη Φλωρεντία, με κόστος ανά μαθητή 
280€  συν 20 € φόρους για 6 ημέρες και 315€ για 7 ημέρες, συν 15€ φόρους, και ημιδιατροφή (ελλιπή 
στοιχεία).  

4. Του Our Travel προτείνει ξενοδοχεία 4* αστέρων στη Ρώμη και στη Φλωρεντία με κόστος ανά μαθητή 
290€  για 6 ημέρες και  330€ για 7 ημέρες και ημιδιατροφή.  

5. Του Grefis Travel Προτείνει ξενοδοχεία 4* στη Ρώμη και στη Φλωρεντία με κόστος ανά μαθητή 295€ για 
6 ημέρες και 355€ για 7 ημέρες και ημιδιατροφή.  

Η Επιτροπή μετά από μελέτη των προσφορών αυτών, προέβη στην αξιολόγησή τους και επιλέγει ομόφωνα 
ως την πιο πλήρη προσφορά σε σχέση με τα προαπαιτούμενα καθώς και την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη, την προσφορά του Τουριστικού Πρακτορείου Our Travel επειδή μας προσέφερε την πιο 
οικονομική τιμή ανά μαθητή σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές. 

Η παρούσα πράξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας, σήμερα 2 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 
12:00 πρωινή. 

Μετά τη σύνταξή της, η πράξη αυτή υπογράφεται. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ    
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