
 ΠΡΑΞΗ 2η/18-11-2019 

 

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 
Δευτέρα,    18 Νοεμβρίου 2019  και  ώρα  13:30΄, συνήλθε σε  συνεδρίαση η συγκροτηθείσα  
με την  αριθμό  Πράξης 1η/15-11-2019 απόφαση του Διευθυντή επιτροπής  αξιολόγησης  
των  προσφορών για την πολυήμερη  εκπαιδευτική  εκδρομή – μετακίνηση της Γ΄ τάξης  
στη  Θεσσαλονίκη  από  Δευτέρα  9-12-2019 έως  Παρασκευή  13-12-2019, σύμφωνα  με  
την  15η/12-11-2019 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. 629/8-11-2019 πρόσκληση ενδιαφέροντος που  αναρτήθηκε  στις  
ιστοσελίδες της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  και  του σχολείου  μας, παρέλαβε  από  τον  
Διευθυντή   έξι  (06) προσφορές  και  αφού διαπίστωσε  ότι  οι φάκελοι ήταν σφραγισμένοι 
και  πρωτοκολλημένοι, με  ημερομηνία  και  ώρα παραλαβής, προχώρησε  στον λεπτομερή  
έλεγχο  των  δικαιολογητικών σύμφωνα  με  τη σειρά  που  αυτοί  είχαν πρωτοκολληθεί :  
  
1. Τουριστικό γραφείο Connection : α. 199,00 €  ανά μαθητή με πρωινό, και 219,00 €  

με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace  5*, β. 199,00 €  ανά μαθητή με 
πρωινό, και 219,00 €  με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο Porto Palace  Hotel,  γ. 259,00 € 
μαθητή με πρωινό, και 299,00 € με ημιδιατροφή  στο ξενοδοχείο :  The Met Hotel  5*, δ. 
239,00 €  ανά μαθητή με πρωινό, και 279,00 €  με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο Lazart 
Hotel  5*, ε. 169,00 €  ανά μαθητή με πρωινό, και 197,00 €  με ημιδιατροφή στο 
ξενοδοχείο Philippion Hotel  4*, στ.  199,00 €  ανά μαθητή με πρωινό, και 227,00 €  με 
ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο  Capsis Hotel  4*, ζ. 169,00 €  ανά μαθητή με πρωινό, και 
8,00 €  ανά  μαθητή ανά ημέρα με ημιδιατροφή  στο ξενοδοχείο Hotel  Kinissi Palace 
4*, η. 199,00 €  ανά μαθητή με πρωινό, και 257,00 €  με ημιδιατροφή εκτός 
ξενοδοχείου, στο ξενοδοχείο a.d. Imperial palace  4*. 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ 
Α. Ένα αυτοκίνητο στη διάθεση του σχολείου εννέα (09)  θέσεων της  εταιρίας μας, για 
οποιαδήποτε  ανάγκη του σχολείου. 
Β. Ιατρός παθολόγος  στη διάθεση του σχολείου στη  Θεσσαλονίκη. 
Γ. Τέσσερις (04)  μισές συμμετοχές κατά  50 % για οικονομικά αδύναμους μαθητές. 

 

2. Τουριστικό  γραφείο Zafiris tours: 1η Επιλογή: α. 164,00 €   ανά μαθητή με πρωινό,   
στο  ξενοδοχείο Tobacco Hotel   4*,β. 182,00 €  ανά μαθητή με πρωινό,  στο ξενοδοχείο :  
IMPERIAL HOTEL 4*, γ. 222,00 €  ανά μαθητή με πρωινό,   στο ξενοδοχείο Porto Palace  
Hotel 5*. Μετακίνηση με διώροφο λεωφορείο. 
 

2η Επιλογή : α. 177,00 €   ανά μαθητή με πρωινό,  στο  ξενοδοχείο Tobacco Hotel   4*,β. 
191,00 €  ανά μαθητή με πρωινό, στο ξενοδοχείο :  IMPERIAL  HOTEL 4*, γ. 238,00 €  ανά 
μαθητή με πρωινό, στο ξενοδοχείο Porto Palace  Hotel 5*. Μετακίνηση με δύο λεωφορεία  
το  ένα  20 θέσεων και το άλλο  53 θέσεων. 
 

3η Επιλογή : α. 183,00 €   ανά μαθητή με πρωινό,  στο  ξενοδοχείο Tobacco Hotel   4*,β. 
201,00 €  ανά μαθητή με πρωινό, στο ξενοδοχείο :  IMPERIAL   HOTEL 4*, γ. 244,00 €  ανά 



μαθητή με πρωινό, στο ξενοδοχείο Porto Palace  Hotel 5*. Μετακίνηση με δύο λεωφορεία  
των  50 θέσεων. 
 

 

 

 

3. Τουριστικό γραφείο TravelBug : 210,00 €  ανά  μαθητή με  πρωινό στο ξενοδοχείο  
ANATOLIA HOTEL 4*. 
 

4. Τουριστικό γραφείο IQ HOLIDAYS : 220,00 €  ανά  μαθητή με  πρωινό στο ξενοδοχείο  
ANATOLIA HOTEL 4*. 
 

5. Τουριστικό γραφείο Manessis : 235,00 €  ανά  μαθητή με  πρωινό και ημιδιατροφή 
στο ξενοδοχείο  ANATOLIA HOTEL 4*. 
 

6.Τουριστικό γραφείο  Happy days Travel: α. 185,00 €  ανά μαθητή  με  πρωινό,  στο 
ξενοδοχείο ANATOLIA HOTEL 4*, β. 160,00 €  ανά μαθητή  με πρωινό, στο ξενοδοχείο   
MINERVA PREMIER HOTEL 4*, γ. 168,00 € ανά μαθητή με πρωινό, στο ξενοδοχείο 
TOBACCO HOTEL 4*, δ.  149,00 €  ανά  μαθητή  με  πρωινό, στο ξενοδοχείο SUN BEACH 
HOTEL 4*. 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ 

1. Μείωση κατά  50%,   σε πέντε μαθητές (οικονομικά ασθενέστερους). 
2. Δύο (02) αεροπορικά εισιτήρια επιστροφής  σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη.  
3.  Επίσης  προσφορά  ένα  τριήμερο  διαμονής στη  Σαντορίνη  2 ατόμων, για τη διενέργεια  
λαχειοφόρου αγοράς του σχολείου.  
4.  Επίσης προσφορά ένα τριήμερο  διαμονής  στην Πάρος 2 ατόμων, για τη διενέργεια 
λαχειοφόρου αγοράς του σχολείου. 
  
 

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  9-12-2019 έως  Παρασκευή  13-12-2019, 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 
πέντε  Ευρώ  (185 €), (185 Χ 60 μαθητές = 11.100 €  και 92,5 Χ 5 = 462,50)και  συνολικό  
κόστος  Έντεκα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο  ευρώ και πενήντα λεπτά (11.562,50 
€).Στο ξενοδοχείου ANATOLIA HOTEL 4*. 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. Ηλιάδης  Φίλιππος 

5. Πουλής Ανδρέας 

6. Τσατσαρός Δημήτριος 

 
                                                                                    

 

 
                                                                                                                                              

Ο  Διευθυντής 

 

Τ.Σ.Υ. 

 

  Παναγιώτης Ι. Μάρας 



 
  


