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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

---------------------------------------------------------------- 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 

---------------------------------------------------------------- 

38
ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΡΑΞΗ 8η 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 

Στην Αθήνα και στο Γραφείο του 38ου Γυμνασίου Αθήνας, σήμερα ημέρα Τετάρτη 16/03/2016 και ώρα 
12:00 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο Σχολείο για την 
πραγματοποίηση της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αρχαία Μεσσήνη από 07/04/2016 έως 
09/04/2016 η οποία αποτελείται από τον κ. Δρίβα Εμμανουήλ Δ/ντή του Σχολείου Πρόεδρο και ως μέλη την 
κα. Κούβελου Μαρίζα κλάδου ΠΕ04, τον κο. Κατσιούρα Δημήτριο κλάδου ΠΕ20, τον κηδεμόνα κο. Μπάνο 
Δημήτριο 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, Μελιγκώνη Ορέστη. 

Η επιτροπή αφού συγκροτήθηκε σε σώμα προέβη στο άνοιγμα των φακέλων και αξιολόγηση των 
προσφορών που υποβλήθηκαν στο Σχολείο έως και την Πέμπτη 10/03/2016 και ώρα 11:00 π.μ. 

Ο Διευθυντής του Σχολείου, αφού παρουσίασε στην Επιτροπή τους φακέλους των έξι (6) προσφορών που 
υποβλήθηκαν στο Σχολείο και οι οποίες είναι:  

1. του Forever Travel η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 187 στις 9/03/2016 και ώρα 11:10 π.μ. 
2. του Grefis Holidays η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 193 στις 10/03/2016 και ώρα 10:50 π.μ. 
3. του IQ Holidays η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 192 στις 16/03/2016 και ώρα 08:10 π.μ. με την 

παρατήρηση, ότι η προσφορά παρελήφθη εμπρόθεσμα στις 10/03/2016 αλλά δεν πρωτοκολλήθηκε την 
ίδια ημέρα, λόγω της κατάληψης του κτιρίου από τους μαθητές του συστεγαζόμενου 38ου ΓΕΛ Αθηνών. 

4. του M.S. Lollias Travel η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 194 στις 16/03/2016 και ώρα 08:10 π.μ. με 
την παρατήρηση, ότι η προσφορά παρελήφθη εμπρόθεσμα στις 10/03/2016 αλλά δεν πρωτοκολλήθηκε 
την ίδια ημέρα, λόγω της κατάληψης του κτιρίου από τους μαθητές του συστεγαζόμενου 38ου ΓΕΛ 
Αθηνών. 

5. του Our Travel η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 195 στις 16/03/2016 και ώρα 08:10 π.μ. με την 
παρατήρηση, ότι η προσφορά παρελήφθη εμπρόθεσμα στις 10/03/2016 αλλά δεν πρωτοκολλήθηκε την 
ίδια ημέρα, λόγω της κατάληψης του κτιρίου από τους μαθητές του συστεγαζόμενου 38ου ΓΕΛ Αθηνών. 

6. του Happy Days Travel η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 196 στις 16/03/2016 και ώρα 08:10 π.μ. 
με την παρατήρηση, ότι η προσφορά παρελήφθη εμπρόθεσμα στις 10/03/2016 αλλά δεν 
πρωτοκολλήθηκε την ίδια ημέρα, λόγω της κατάληψης του κτιρίου από τους μαθητές του 
συστεγαζόμενου 38ου ΓΕΛ Αθηνών. 

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 Forever Travel, που προτείνει το ξενοδοχείο AKTI TAYGETOS 4*, με κόστος ανά μαθητή 109€ και 
ημιδιατροφή σε μπουφέ. Επίσης προσφέρει δέκα (10) μισά δωρεάν εισιτήρια και ιατροφαρμακευτική 
κάλυψη των μαθητών. 
Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος. 

2. του Grefis Holidays, που προτείνει το ξενοδοχείο Messina Resort 3*SUP, με κόστος ανά μαθητή 135€ και 
ημιδιατροφή σε μπουφέ και ιατροφαρμακευτική κάλυψη των μαθητών. 
Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος. 



3. του IQ Holidays, που προτείνει το ξενοδοχείο Messina Resort 3*SUP, με κόστος ανά μαθητή 125€ και 
ημιδιατροφή σε μπουφέ. Επίσης προσφέρει  
 οκτώ (8) μισά και τρία (3) ολόκληρα δωρεάν εισιτήρια,  
 επίσημους διπλωματούχους ξεναγούς για την Αρχαία Ολυμπία και την Αρχαία Μεσσήνη, 
 ιατροφαρμακευτική κάλυψη των μαθητών, 
 ένα τριήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Ελλάδα για λαχειοφόρο αγορά με δυνατότητα επιλογής 

προορισμού από τον κληρωθέντα και 
 τρεις δωρεάν διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένους προορισμούς και για το σύνολο των εκδρομέων, 

με μοναδική υποχρέωση την καταβολή του κόστους του πρωινού και του βραδινού ή/και των 
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στην περίπτωση της Σαντορίνης. 

Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος. 
4. του M.S. Κollias Travel, που προτείνει το ξενοδοχείο Messina Resort 3*SUP, με κόστος ανά μαθητή 138€. 

Επίσης προσφέρει τρία (3) δωρεάν εισιτήρια και ιατροφαρμακευτική κάλυψη των μαθητών. 
5. του Our Travel, που προτείνει το ξενοδοχείο GMP Bouka Resort 4* με κόστος ανά μαθητή 115€, το 

ξενοδοχείο AKTI TAYGETOS 4*SUP με κόστος ανά μαθητή 125€ και το ξενοδοχείο OASIS Hotel 3*SUP με 
κόστος ανά μαθητή 110€ και ημιδιατροφή σε μπουφέ. Επίσης προσφέρει δέκα (10) μισά δωρεάν 
εισιτήρια, ιατροφαρμακευτική κάλυψη των μαθητών και ένα τριήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Hellas 
Country στο Καρπενήσι για λαχειοφόρο αγορά. 
Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος. 

6. του Happy Days Travel, που προτείνει το ξενοδοχείο AKTI TAYGETOS 4*SUP με κόστος ανά μαθητή 125€ 
και ημιδιατροφή σε μπουφέ. Επίσης προσφέρει πέντε (5) μισά δωρεάν εισιτήρια, ιατροφαρμακευτική 
κάλυψη των μαθητών και ένα τριήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πάρο για λαχειοφόρο αγορά. 
Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος. 

Η Επιτροπή μετά από μελέτη των προσφορών αυτών, προέβη στην αξιολόγησή τους και επίλεξε ομόφωνα την 

προσφορά του Τουριστικού Πρακτορείου IQ Holidays ως την πιο πλήρη σε σχέση με τα προαπαιτούμενα, καθώς 
εκτός των δωρεάν παροχών, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης σε συνδυασμό με την απαιτούμενη 
ασφάλεια των μαθητών που παρέχει η διαμονή μακριά από την πόλη της Καλαμάτας. 

Η παρούσα πράξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας, σήμερα 16 Μαρτίου 2016 και ώρα 
12:00 π.μ. 

Μετά τη σύνταξή της, η πράξη αυτή υπογράφεται.  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 


