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ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΡΑΞΗ 2η 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 

Στην Αθήνα και στο Γραφείο του 38ου Γυμνασίου Αθήνας, σήμερα ημέρα Τετάρτη 16/11/2016 και ώρα 09:30 μ.μ 
συνήλθε η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο Σχολείο για την πραγματοποίηση της 
τριήμερης μετακίνησης μαθητών στην 1η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση με θέμα «Οι μαθητές σε ρόλο 
διπλωμάτη» στη Θεσσαλονίκη από 16/12/2016 έως 18/12/2016, η οποία αποτελείται από τον κ. Δρίβα Εμμανουήλ, 
Δ/ντή του Σχολείου, Πρόεδρο και ως μέλη την κα Μπέη Φλωρίκα κλάδου ΠΕ04, την κα Κύτταρη Ελένη κλάδου ΠΕ06, 
τον κηδεμόνα κο Μπάνο Δημήτριο, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και τους μαθητές/τριες που 
συμμετέχουν στην εν λόγω μετακίνηση και είναι εκλεγμένα μέλη είτε του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου είτε των 
5μελών των τμημάτων, Ραδιώτη Νίκη (Γ4) και Κοίλιας Άγγελος (Γ2). 

Η επιτροπή αφού συγκροτήθηκε σε σώμα προέβη στο άνοιγμα των φακέλων και αξιολόγηση των προσφορών που 
υποβλήθηκαν στο Σχολείο έως και την Τρίτη 15/11/2016 και ώρα 12:00 π.μ. 

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

1. του Rika Travel, η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 812 στις 15/11/2016 και ώρα 11:04π.μ  
2. του Our Travel, η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 813 στις 15/11/2016 και ώρα 11:48π.μ  
3. του At Holidays, η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 814 στις 15/11/2016 και ώρα 11:49π.μ και 
4. του Globetrotter, η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 815 στις 15/11/2016 και ώρα 11:51π.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 Rika Travel, που προτείνει τα ξενοδοχεία Βεργίνα Hotel 3* και Kapsis Hotel 4*, με κόστος ανά μαθητή 140€ 
και 155€ αντίστοιχα, για 2 διανυκτερεύσεις, πρωινό και δείπνο σε μπουφέ. 
Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος 

2. του Our Travel, που προτείνει τα ξενοδοχεία Kapsis Hotel 4*και Davitel Tobacco 4*, με κόστος ανά μαθητή 115€ 
και για τα δύο, για 2 διανυκτερεύσεις, πρωινό σε μπουφέ. 
Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος. 

3. του At Holidays, που προτείνει το ξενοδοχείο Kapsis Hotel 4*, με κόστος ανά μαθητή 120€, για 2 διανυκτερεύσεις, 
πρωινό σε μπουφέ. 
Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος. 

4. του Globetrotter που προτείνει το ξενοδοχείο Olymbia Hotel 3*, με κόστος ανά μαθητή 107€, για 2 
διανυκτερεύσεις, πρωινό σε μπουφέ ή με κόστος ανά μαθητή 114€ με ημιδιατροφή. 
Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος. 

Η Επιτροπή μετά από μελέτη των προσφορών αυτών, προέβη στην αξιολόγησή τους και επέλεξε ομόφωνα τη 
δεύτερη πρόταση- προσφορά του Τουριστικού Πρακτορείου Our Travel ως την πλέον συμφέρουσα λόγω του ότι με 
επιπλέον κόστος 7€ σε σχέση με την οικονομικότερη προσφορά του Globetrotter, παρέχει το 4* ξενοδοχείο Kapsis το 
οποίο έχει συμβεβλημένη μετακίνηση με το χώρο του Συνεδρίου στην Πυλαία (συνολικά 6 δωρεάν μετακινήσεις). 

Η παρούσα πράξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας, σήμερα 16 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:30 π.μ. 
Μετά τη σύνταξή της, η πράξη αυτή υπογράφεται. 
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