
ΠΡΑΞΗ 3η 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ  

Στην Αθήνα και στο Γραφείο του 38ου Γυμνασίου Αθήνας, σήμερα ημέρα Τρίτη 28/02/2017 και ώρα 12:30 
μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο Σχολείο για την 
πραγματοποίηση της εξαήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Βουλγαρία από 27/03/2017 έως 01/04/2017, 
η οποία αποτελείται από τον κ. Δρίβα Εμμανουήλ, Δ/ντή του Σχολείου, Πρόεδρο και ως μέλη την κα Σπάχου 
Καλλιόπη κλάδου ΠΕ02, τον κο Γιούρη Ηλία κλάδου ΠΕ02, την κηδεμόνα κα Χατζηλιάδου - Μπραουδάκη 
Μαρία, 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  Νόνη Ορφέα (Γ4), Ραδιώτη Νίκη (Γ4) και Τσέλικα Γιώργο (Γ5). 

Η επιτροπή αφού συγκροτήθηκε σε σώμα προέβη στο άνοιγμα των φακέλων και αξιολόγηση των 
προσφορών που υποβλήθηκαν στο Σχολείο έως και την Τρίτη 28/02/2017 και ώρα 12:00 π.μ. 

Ο Διευθυντής του Σχολείου αφού παρουσίασε στην Επιτροπή τους φακέλους των τριών (3) προσφορών 
που υποβλήθηκαν στο Σχολείο και οι οποίες είναι: 

1. Του Escape Team Travel, η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ.πρωτ.122 στις 28/02/2017 και ώρα 09:42 π.μ. 
2. Του Our Travel, η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ.πρωτ.124 στις 28/02/2017 και ώρα 11:55 π.μ. 
3. Του Rika Travel, η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ.πρωτ.125 στις 28/02/2017 και ώρα 12:00 π.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 Escape Team Travel, που προτείνει τα ξενοδοχεία Festa 4*(Σόφια), Αqua 4*(Burgas), Alliance 4* 
(Φιλιππούπολη) με κόστος ανά μαθητή 259€, ημιδιατροφή, γιατρό συνεργαζόμενο με το πρακτορείο και 
ένα τριήμερο ταξίδι στη Μύκονο για τη λαχειοφόρο αγορά του σχολείου.  
Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος 

2. του Our Travel, που προτείνει τα ξενοδοχεία Νovotel 4*(Σόφια), Mirage 4*(Burgas), Maritza 4* 
(Φιλιππούπολη), με κόστος ανά μαθητή 260€, ημιδιατροφή, δύο δωρεάν συμμετοχές  μαθητών, δύο 
ανοικτά αεροπορικά εισιτήρια για την Αθήνα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και ένα τριήμερο ταξίδι 
για δύο άτομα στο Hellas Country Hotel στο Καρπενήσι για τη λαχειοφόρο αγορά του σχολείου. 
Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος. 

3. Του Rika Travel, που προτείνει τα ξενοδοχεία Hill 4*(Σόφια), Bulgaria 4*(Burgas), Ramada 4* 
(Φιλιππούπολη),  με κόστος ανά μαθητή 285€ και ημιδιατροφή.  
Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος 

Η Επιτροπή μετά από μελέτη των προσφορών αυτών, προέβη στην αξιολόγησή τους και επέλεξε ομόφωνα 
την δεύτερη πρόταση- προσφορά του Τουριστικού Πρακτορείου Our Travel ως την πιο πλήρη σε σχέση με τα 
προαπαιτούμενα καθώς και την πλέον συμφέρουσα.  

 
Η παρούσα πράξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας, σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα  

17:30 μ. μ. 

Μετά τη σύνταξή της, η πράξη αυτή υπογράφεται. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Δρίβας Εμμανουήλ  Σπάχου Καλλιόπη 

  Γιούρης  Ηλίας 

  Χατζηλιάδου - Μπραουδάκη Μαρία 

  Νόνης Ορφέας 

  Ραδιώτη Νίκη 

  Τσέλικας Γιώργος 


