
ΠΡΑΞΗ 6η 

Στην Αθήνα, σήμερα ημέρα Πέμπτη 22/01/2015 και ώρα 12:30 μ.μ  συνήλθε η Επιτροπή αξιολόγησης των 
προσφορών που υποβλήθηκαν στο Σχολείο για την πραγματοποίηση της εξαήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής 
στην Κωνσταντινούπολη  από 28/02/2015 έως 05/03/2015 η οποία αποτελείται από τον κ. Δρίβα Εμμανουήλ 
Δ/ντή του Σχολείου Πρόεδρο και ως μέλη την κα Σπάχου Καλλιόπη κλάδου ΠΕ02, την κα Γεωργακούλια 
Γιαννούλα κλάδου ΠΕ02, 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 είτε του 15μελούς 
Μαθητικού Συμβουλίου είτε των 5μελών των τμημάτων, Πάσχου Μαρία (Β4), Βρανά Δήμητρα (Γ1) και 
Κουνδουράκη Καλλιόπη (Γ2). 

Η επιτροπή αφού συγκροτήθηκε σε σώμα προέβη στο άνοιγμα των φακέλων και αξιολόγηση των 
προσφορών που υποβλήθηκαν στο Σχολείο έως και την Τετάρτη 21/01/2015 και ώρα 12:00 μ.μ 

Ο Διευθυντής του Σχολείου αφού παρουσίασε στην Επιτροπή τους φακέλους των επτά (7) προσφορών που 
υποβλήθηκαν στο Σχολείο και οι οποίες είναι:  

1. του At Holidays  η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 40 στις 21/01/2015 και ώρα 10:10 π.μ. 
2. του Liotsis Travel η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 43 στις 21/01/2015 και ώρα 10:35 π.μ. 
3. του Athos Hellas η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 44 στις 21/01/2015 και ώρα 10:45 π.μ. 
4. του Click on Travel η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 45 στις 21/01/2015 και ώρα 10:50 π.μ. 
5. του Our Travel η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 46 στις 21/01/2015 και ώρα 11:15 π.μ. 
6. του Rika Travel η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 47 στις 21/01/2015 και ώρα 11:45 π.μ. 
7. του Τσιγγερλιώτης Τοurs η οποία παραδόθηκε στο σχολείο μας από την εταιρία ταχυμεταφορών στις 

22/1/2015 με αναγραφόμενη ημερομηνία 21/1/2015 αλλά χωρίς να αναφέρεται η ώρα παράδοσης και ως 
εκ τούτου κρίθηκε ως εκπρόθεσμη. 

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 At Holidays , που προτείνει τα ξενοδοχεία Seminal 4*, Marble 4* με κόστος ανά μαθητή  298€ και  
Konak 4* sup με κόστος 298€ (συν επιβάρυνση 25€ ανά μαθητή), αντίστοιχα και περιλαμβάνει πρωινό. Η 
τιμή είναι ίδια  τόσο για τη μετακίνηση με τρένο και πούλμαν όσο και για τη μετακίνηση μόνο με πούλμαν. 
Η τιμή για αεροπορική μετακίνηση είναι 455€ ανά μαθητή. Η προσφορά έγινε για πλήθος μαθητών 40 και 
4 συνοδούς καθηγητές.  
Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος. 

2. του Liotsis Travel , που προτείνει τα ξενοδοχεία Hamidiye, Akgun 4*, Lion 4*και Feronya 4* με κόστος ανά 
μαθητή 199€, 209€, 215€ και 219€ αντίστοιχα. Η τιμή αφορά τη μετακίνηση με πούλμαν από Θεσσαλονίκη 
προς Κωνσταντινούπολη και αντίστροφα. Η προσφορά έγινε για πλήθος μαθητών 35-45 και 4 συνοδούς 
καθηγητές και περιλαμβάνει πρωινό και δύο (2) δωρεάν συμμετοχές μαθητών.  
Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος. 

3. του Athos Hellas, που προτείνει τα ξενοδοχεία Santa Pera 4*και Seminal 4*, με κόστος ανά μαθητή 210€ 
και 225€ με πρωινό και 250€ και 290€ με ημιδιατροφή αντίστοιχα. Η τιμή αφορά τη μετακίνηση με 
πούλμαν από Θεσσαλονίκη προς Κωνσταντινούπολη και αντίστροφα. Η προσφορά έγινε για πλήθος 
μαθητών 40 και 4 συνοδούς καθηγητές με επιπλέον μία(1) δωρεάν συμμετοχή μαθητή.  
Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος. 

4. του Click on Travel,που προτείνει τα ξενοδοχεία Feronia 4*, Lion 4* ή αντίστοιχο 4* με κόστος ανά μαθητή 
325€. Η τιμή αφορά τη μετακίνηση Αθήνα - Κωνσταντινούπολη- Αθήνα οδικώς με δύο ενδιάμεσες 
διανυκτερεύσεις στην Κομοτηνή, πρωινό, 4 γεύματα, εισιτήρια για τα Πριγκηπόννησα και εισιτήρια για 
κρουαζιέρα στο Βόσπορο. Η προσφορά έγινε για πλήθος μαθητών 35 και 4 συνοδούς καθηγητές. 
Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος. 

5. του Our Travel, που προτείνει τα ξενοδοχεία Bade Hotel 4*superior και Seminal 4* με κόστος ανά μαθητή 
450€ για μετακίνηση με αεροπλάνο- πούλμαν, 320€ για μετακίνηση οδικώς με δύο ενδιάμεσες 
διανυκτερεύσεις και 290€  για μετακίνηση με τρένο και πούλμαν και μεταφορά από και προς το σχολείο. 
Περιλαμβάνει πρωινό, παροχή δύο αεροπορικών εισιτηρίων για έκτακτη ανάγκη και ένα τριήμερο ταξίδι  
για δύο άτομα στο Καρπενήσι για τη λαχειοφόρο του σχολείου και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.  
Η προσφορά έγινε για πλήθος μαθητών 35-45 και 4 συνοδούς καθηγητές. 



Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος. 
6. του Rika Travel, που προτείνει τα ξενοδοχεία Troya Hotel 4*, Mim 4*και Feronya 4* με κόστος ανά μαθητή 

395€ για μετακίνηση με αεροπλάνο- πούλμαν, 285€ για μετακίνηση οδικώς με δύο ενδιάμεσες 
διανυκτερεύσεις, 245€ για μετακίνηση από και προς Θεσσαλονίκη και 270€  για μετακίνηση με τρένο και 
πούλμαν και μεταφορά από και προς το σχολείο. Περιλαμβάνει πρωινό και ημιδιατροφή σε μπουφέ εντός 
του ξενοδοχείου. Η προσφορά έγινε για πλήθος μαθητών 35-45,  4 συνοδούς καθηγητές και τρεις (3) 
δωρεάν συμμετοχές μαθητών.  
Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος, ζητήθηκαν ως συμπληρωματικά στοιχεία οι ώρες αναχώρησης των 
τρένων και η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ,τα οποία εστάλησαν με fax. 
 

Η Επιτροπή μετά από μελέτη των προσφορών αυτών, προέβη στην αξιολόγησή τους και επιλέγει ομόφωνα 
ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, σε συνάρτηση με το ξενοδοχείο που προτείνει, την προσφορά 
του Τουριστικού Πρακτορείου Rika Travel για τη μετακίνηση με τρένο και πούλμαν (270€), επειδή παρέχει 
επιλογή ξενοδοχείου, ημιδιατροφή εντός αυτού, εισιτήρια τρένου, μεταφορά από και προς το σχολείο και 
τρεις δωρεάν συμμετοχές μαθητών.  

Η παρούσα πράξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας, σήμερα 26 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 
10:00 πρωινή. 

Μετά τη σύνταξή της, η πράξη αυτή υπογράφεται.  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ    
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