
 ΠΡΑΞΗ 2η/13-11-2018 
 

Θέμα :   « Αξιολόγηση  προσφορών, για την πολυήμερη 
εκπαιδευτική εκδρομή -μετακίνηση  της  Γ΄ Λυκείου στη 
Θεσσαλονίκη. »   
 
 
 

       Στο Κρανίδι  και στο  γραφείο  του  Διευθυντή  του  ΓΕΛ Κρανιδίου, σήμερα   ημέρα 
Τρίτη   13 Νοεμβρίου 2018  και  ώρα  13:30΄, συνήλθε σε  συνεδρίαση η συγκροτηθείσα  με 
την  αριθμό  Πράξης 1η/9-11-2018 απόφαση του Διευθυντή επιτροπής  αξιολόγησης  των  
προσφορών για την πολυήμερη  εκπαιδευτική  εκδρομή – μετακίνηση της Γ΄ τάξης  στη  
Θεσσαλονίκη  από  Δευτέρα  3-12-2018 έως  Παρασκευή  7-12-2018, σύμφωνα  με  την  
19η/31-10-2018 Πράξη  του  συλλόγου διδασκόντων. 
     Στη συνεδρίαση  ήταν  παρόντα  τα μέλη  της  επιτροπής  με  δικαίωμα μιας ψήφου. 
Μετά  τη  διαπίστωση   της  απαρτίας, η  επιτροπή  αφού  έλαβε υπόψιν  α) την  Υπουργική  
Απόφαση  33120/ΓΔ4/6-03-2017 (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ 681/6-03-2017)  με  θέμα : « Εκδρομές 
- Εκπαιδευτικές  επισκέψεις  μαθητών και  μαθητριών Δημοσίων και  Ιδιωτικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και  εκτός  της  χώρας ». 
Β) την  με  αρ. πρωτ. 556/6-11-2018 πρόσκληση ενδιαφέροντος που  αναρτήθηκε  στις  
ιστοσελίδες της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  και  του σχολείου  μας, παρέλαβε  από  τον  
Διευθυντή   πέντε  (05) προσφορές  και  αφού διαπίστωσε  ότι  οι φάκελοι ήταν 
σφραγισμένοι και  πρωτοκολλημένοι, με  ημερομηνία  και  ώρα παραλαβής, προχώρησε  
στο λεπτομερή  έλεγχο  των  δικαιολογητικών σύμφωνα  με  τη σειρά  που  αυτοί  είχαν 
πρωτοκολληθεί :   
1. Τουριστικό γραφείο Argolida travel : α. 225,90 €  ανά μαθητή με πρωινό  στο 
ξενοδοχείο :  Mediterranean PALACE  5*  μετακίνηση μόνο με λεωφορείο. β. 217,50 €  ανά 
μαθητή με πρωινό  στο ξενοδοχείο : a.d. IMPERIAL PALACE  4*  μετακίνηση μόνο με 
λεωφορείο. γ. 470,90 € ανά μαθητή με πρωινό  στο ξενοδοχείο :  Mediterranean PALACE  
5*  μετακίνηση  μαθητών  με  αεροπλάνο και λεωφορείο. δ. 432,50 €  ανά μαθητή με 
πρωινό στο ξενοδοχείο : a.d. IMPERIAL PALACE 4*    μετακίνηση   μαθητών   με   
αεροπλάνο   και   λεωφορείο. 
2. Τουριστικό  γραφείο Zafiris tours: α. 257,00 €  ανά μαθητή με πρωινό  στο ξενοδοχείο :  
Mediterranean PALACE  5*  μετακίνηση μόνο με λεωφορείο. β. 220,00 €  ανά μαθητή με 
πρωινό  στο ξενοδοχείο : ad IMPERIAL PALACE HOTEL 4*  μετακίνηση μόνο με 
λεωφορείο.   

3.Τουριστικό γραφείο  Happy days Travel: α. 184,00 €  ανά μαθητή  με  πρωινό  στο 
ξενοδοχείο :  CAPSIS HOTEL 4* μετακίνηση μόνο με  λεωφορείο. β. 205,00 €  ανά μαθητή  
με  ημιδιατροφή   στο ξενοδοχείο :  CAPSIS HOTEL 4* μετακίνηση μόνο με  λεωφορείο. γ. 
Δυνατότητα  αεροπορικής μεταφοράς  με 145 €  επιπλέον  ανά  μαθητή. 
 4. Τουριστικό  γραφείο OUR TRAVEL :  α. 235,00 €  ανά μαθητή  με  πρωινό  στο 
ξενοδοχείο :  CAPSIS HOTEL 4* μετακίνηση μόνο με  λεωφορείο. β. Δυνατότητα  
αεροπορικής μεταφοράς  με 160 €  επιπλέον  ανά  μαθητή. 
 
 5. Τουριστικό γραφείο Travelbug: α. 215,00 €  ανά μαθητή  με ημιδιατροφή   στο 
ξενοδοχείο :  CAPSIS HOTEL 4* μετακίνηση μόνο με  λεωφορείο. β.Δυνατότητα  
αεροπορικής μεταφοράς  με 150 €  επιπλέον  ανά  μαθητή. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
ομόφωνα να  αναθέσει  την μετακίνηση -  εκδρομή  των  μαθητών  της  Γ΄ Λυκείου  στη 
Θεσσαλονίκη  από  Δευτέρα  3-12-2018 έως  Παρασκευή  7-12-2018, στο Τουριστικό 
γραφείο Happy days Travel  ως την  πιο  συμφέρουσα  και πληρούσα  όλους τους  όρους  
της  ανωτέρω  πρόσκλησης ενδιαφέροντος,   με κόστος ανά  μαθητή  στα  εκατόν ογδόντα 
τέσσερα  Ευρώ  (184 €), και  συνολικό  κόστος  επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα  ευρώ 
(7.360 €). Να συντάξει  σύμβαση  οργανωμένου ταξιδιού (Ιδιωτικό  συμφωνητικό) 



σύμφωνα με  την  κείμενη  νομοθεσία και  τους  όρους   της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, 
που θα υπογραφεί  από τους  συμβαλλόμενους  και  εφόσον  οι  γονείς συγκεντρώσουν το 
ανωτέρω  ποσό. 
Γι’ αυτό  συντάχθηκε η πράξη αυτή και  υπογράφεται.  
  
 
                                                                                         Τα  μέλη 

1.   Χαραλαμπία  Βάθη 
2. Μαρία  Λιώση 
3. Αικατερίνη Κωστάλλα 
4. Ευάγγελος  Προσίλης 

 
                                                                                    

 

 

                                                                                                                                              
 

  

Ο  Διευθυντής 

 

Τ.Σ.Υ. 

 

  Παναγιώτης Ι. Μάρας 


