
1 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20 

ΠΡΑΞΗ 1η 

Στην Αγία Παρασκευή σήμερα, Τρίτη 29-10-2019 και ώρα 11.00, στο 

Γραφείο της Διεύθυνσης του 2ου ΓΕ.Λ. Αγ. Παρασκευής, μετά από 

πρόσκληση της Διευθύντριας του σχολείου κας Δέσποινας Δούκα (ΠΕ02), 

συγκλήθηκε και συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Αξιολόγησης με θέμα 

«Αξιολόγηση προσφορών τουριστικών γραφείων για την πολυήμερη 

εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στην Κρήτη (διαμονή: Χανιά) (1.-7.12.2019)». 

Η Επιτροπή απετελείτο από τους: 

1. Δούκα Δέσποινα (ΠΕ02), Διευθύντρια και αρχηγό της εκδρομής, ως 

πρόεδρο, 

2. Γιαννίκου Ιωάννα (ΠΕ02), συνοδό της εκδρομής, 

3. Δελλαπόρτα Θεοδώρα (ΠΕ078), αναπληρωματική συνοδό της 

εκδρομής αντί της συνοδού Μουχτούρη Γερασιμίας (ΠΕ02) η οποία 

είναι ασθενής, 

4. Βογιατζή-Καλικατζαράκη Ευαγγελία, Πρόεδρο του Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, 

5. Ζωίδη Αχιλλέα (Γ1), Πρόεδρο του 15μελούς Συμβουλίου του 

σχολείου, και Δημητρίου Χαράλαμπο, Μιχαλόπουλο Κωνσταντίνο 

και Παπαδακάκη Ουρανία, μαθητές και προέδρους των 5μελών 

Συμβουλίων των τμημάτων Γ1, Γ2 και Γ3 αντίστοιχα, που 

εκπροσωπούνται με μία (1) ψήφο. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη α) την κείμενη νομοθεσία και δη την 

εγκύκλιο 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/6-3-17) και τις οδηγίες της 

Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, β) τις υπ’αρ. 25/8.10.19, 26/10.10.19 και 31/15.10.19 

Πράξεις του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου, γ) την υπ’ αρ. 603/18-

10-19 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για 

πραγματοποίηση  πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ Λυκείου 

στην ΚΡΗΤΗ» εκ μέρους της Διευθύντριας του σχολείου, που αναρτήθηκε 

στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ 

Αθήνας, δ) τον συνδυασμό τιμής, ποιότητας και εύρους παροχών, 

προχώρησε στην αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν εντός της 
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προθεσμίας που όριζε η ως άνω Πρόσκληση και αφορούσαν την 

πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στην Κρήτη στο διάστημα 1.-

7.12.2019 (42 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές), από τα ακόλουθα 

τουριστικά γραφεία: 

1. Connection Travel ως προς τα ξενοδοχεία Sirios Village Hotel 4* 

και Bella Pais Hotel 4*με τιμή 209 ευρώ ανά μαθητή, 

2. IQHolidays ως προς το ξενοδοχείο Galini Hotel Cat Deluxe 5***** 

με τιμή 270 ευρώ ανά μαθητή, 

3. VlassopoulosTravel ως προς το ξενοδοχείο Porto Platanias Beach 

Resort and Spa 5*, και ως προς το ξενοδοχείο Cavo Spada Luxury 

Sprorts and Leisure Resort and Spa 5*, με τιμή 265 ευρώ ανά 

μαθητή. 

Από την εξέταση των προσφορών προέκυψαν τα ακόλουθα: 

Α. Η Επιτροπή ενέταξε στη διαδικασία την έντυπη προσφορά του 

πρακτορείου Connection Travel που κατετέθη στο σχολείο ενώ δεν 

εξέτασε καθόλου την ηλεκτρονική προσφορά του ίδιου γραφείου που 

απεστάλη στο e-mail του σχολείου δεδομένου ότι δεν συνήδε με τα 

ζητούμενα της προκήρυξης («η προσφορά κατατίθεται κλειστή σε έντυπη 

μορφή (όχι με email ή fax) στο σχολείο»). Τελικώς δε, απέρριψε κατόπιν 

εξετάσεως την εν λόγω έντυπη προσφορά δεδομένου ότι τα δύο ξενοδοχεία 

που αναγράφονταν, ήταν 4* και όχι 5*, όπως ζητούσε η προκήρυξη του 

σχολείου. 

Β. Από τη συνεξέταση των δύο άλλων προσφορών η Επιτροπή επέλεξε το 

Πρακτορείο Vlassopoulos Travel ως πιο συμφέρον οικονομικά και με 

περισσότερες παροχές σε σχέση με το IQHolidays, από δε τα 

προσφερόμενα ξενοδοχεία του Vlassopoulos Travel, επέλεξε το Cavo 

Spada Luxury Sprorts and Leisure Resort and Spa 5*, ως 

ικανοποιητικότερο συνδυασμό τιμής, ποιότητας και εύρους παροχών. 

Συνεπώς, η Επιτροπή 

αποφασίζει 

να αναθέσει την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ 

Λυκείου στην Κρήτη (1.-7.12.2019) στο τουριστικό γραφείο Vlassopoulos 
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Travel. Το ξενοδοχείο έχει έδρα Ραπανιανά Κολυμβαρίου, 73006, Χανιά, 

Κρήτη. Το τουριστικό γραφείο που επελέγη, έχει έδρα Ματζαγριωτάκη 82, 

Αθήνα (Τ.Κ. 17676), τηλ. 210-9579300, Fax 210-9579304, υπεύθυνος 

είναι ο κ.Βλασσόπουλος Στάθης, με ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

11714603/Generali Hellas. 

Γι’ αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται. 

Η Διευθύντρια   Οι συνοδοί Καθηγητές    

Δέσποινα Δούκα   Ιωάννα Γιαννίκου 

     Θεοδώρα Δελλαπόρτα 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων  

2ου ΓΕ.Λ. Αγ.Παρασκευής 

Ευαγγελία Βογιατζή-Καλικατζαράκη 

 

Οι μαθητές 

Ζωίδης Αχιλλέας 

Δημητρίου Χαράλαμπος 

Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος 

Παπαδακάκη Ουρανία 

Σημείωση της Διευθύντριας: Στις 30.10.2019 η Διευθύντρια έλαβε, 

παρουσία του Υποδιευθυντή κ.Καρδακά, δύο προσφορές εκπρόθεσμα, 

ήτοι των τουριστικών γραφείων Illusion Holidays και Manessis, οι οποίες, 

ως εκπρόθεσμες, τίθενται εκτός διαδικασίας και παραμένουν κλειστές.

       

Η Διευθύντρια  

Δέσποινα Δούκα 


