
ΠΡΑΞΗ 6η 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ  

Στην Αθήνα και στο Γραφείο του 38ου Γυμνασίου Αθήνας, σήμερα ημέρα Δευτέρα 27/03/2017 και ώρα 
12:30 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο Σχολείο για την 
πραγματοποίηση της εξαήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών/τριών του Προγράμματος 
Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο "ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ ΣΤΙΣ 
ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ" στην Κρήτη από 03/05/2017 έως 08/05/2017, η οποία αποτελείται από τον κο 
Κατσιούρα Δημήτριο, Υπ/ντή του Σχολείου, Πρόεδρο και νόμιμο αναπληρωτή του Διευθυντή κου Δρίβα 
Εμμανουήλ ο οποίος απουσιάζει ως συνοδός σε εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλγαρία και ως μέλη την κα 
Γεωργακούλια Γιαννούλα κλάδου ΠΕ02, τον κο Χωμάτα Κων/νο κλάδου ΠΕ08, την κηδεμόνα κα Χατζηλιάδου 
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 Σόλη Πέτρο (Γ5) και Ντερβισάι Έρικ (Β4). 

Η επιτροπή αφού συγκροτήθηκε σε σώμα προέβη στο άνοιγμα των φακέλων και αξιολόγηση των 
προσφορών που υποβλήθηκαν στο Σχολείο έως και τη Δευτέρα 27/03/2017 και ώρα 12:00 π.μ. 

Ο Υποδιευθυντής του Σχολείου αφού παρουσίασε στην Επιτροπή τους φακέλους των τεσσάρων (4) 
προσφορών που υποβλήθηκαν στο Σχολείο και οι οποίες είναι: 

1. του Rica Travel, η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 187 στις 27/03/2017 και ώρα 11:30 π.μ. 
2. του At Holidays, η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 188 στις 27/03/2017 και ώρα 11:55 π.μ. 
3. του Happy Days, η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 189 στις 27/03/2017 και ώρα 11:56 π.μ. 
4. του Our Travel, η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 190 στις 27/03/2017 και ώρα 11:57 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 Rica Travel, που προτείνει τα ξενοδοχεία Ilianthos 4*, Asterion 5* και Luis Creta Princess 5* με 
κόστος ανά μαθητή 245€, 275€ και 345€ αντίστοιχα, ημιδιατροφή (δεν γίνεται αναφορά σε μπουφέ), 
δύο δωρεάν συμμετοχές μαθητών, συνοδό, ξεναγό και ένα διήμερο για δύο άτομα βάσει 
επισυναπτόμενου πίνακα προγραμματισμένων εκδρομών. Για την επιστροφή με αεροπλάνο η 
επιβάρυνση είναι 25€ συμπεριλαμβανομένων των φόρων και μιας βαλίτσας.  
Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος. 

2. του At Holidays, που προτείνει τα ξενοδοχεία Cretan Palm 3* και Panorama 5* με κόστος ανά μαθητή 
230€ και 245€ αντίστοιχα, ημιδιατροφή (σε μπουφέ), μια δωρεάν συμμετοχή μαθητή, συνοδό και 
ξεναγό.  
Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος 

3. του Happy Days, που προτείνει το ξενοδοχείο Panorama 5* με κόστος ανά μαθητή 245€, ημιδιατροφή 
(σε μπουφέ), δύο δωρεάν συμμετοχές μαθητών και συνοδό.  
Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος 

4. του Our Travel, που προτείνει τα ξενοδοχεία Ilianthos 4* και Panorama 5* με κόστος ανά μαθητή 215€ 
και 225€ αντίστοιχα, ημιδιατροφή (σε μπουφέ), δύο δωρεάν συμμετοχές μαθητών, συνοδό, ξεναγό και 
ένα τριήμερο για δύο άτομα σε ξενοδοχείο στη Σύρο για τη λαχειοφόρο αγορά του σχολείου. Για την 
επιστροφή με αεροπλάνο η επιβάρυνση είναι 25€ συμπεριλαμβανομένων των φόρων και μιας βαλίτσας. 
Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος 

Η Επιτροπή μετά από μελέτη των προσφορών αυτών, προέβη στην αξιολόγησή τους και επέλεξε ομόφωνα 
την 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 27 Μαρτίου 2017 και ώρα  14:00 
μ.μ. 

  



Μετά τη σύνταξή της, η πράξη αυτή υπογράφεται. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Κατσιούρας Δημήτριος  Γεωργακούλια Γιαννούλα 

  Χωματάς Κων/νος 

  Χατζηλιάδου Μαρία 

  Σόλης Πέτρος 

  Ντερβισάι Έρικ 

   


