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ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2018-19 

ΠΡΑΞΗ 4η  

Σηελ Αγία Παξαζθεπή ζήκεξα, Τξίηε 5.2.2019 θαη ώξα 09.30, ζην 

Γξαθείν ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ 2
νπ

 ΓΔ.Λ. Αγ.Παξαζθεπήο, κεηά από 

πξόζθιεζε ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ ζρνιείνπ θαο Γέζπνηλαο Γνύθα 

(ΠΔ02), ζπγθιήζεθε θαη ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή 

Αμηνιόγεζεο κε ζέκα «Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ 

γηα ηελ ηξηήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ηεο Α΄ Λπθείνπ ζηε 

Θεζζαινλίθε (4-6.4.2019)». 

Η Δπηηξνπή απεηειείην από ηνπο: 

1. Γέζπνηλα Γνύθα (ΠΔ02), Γηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ, σο πξόεδξν, 

2. Γεξαζηκία Μνπρηνύξε (ΠΔ02), ζπλνδό ηεο εθδξνκήο, 

3. Μαξία Παπαδάθε (ΠΔ06), ζπλνδό ηεο εθδξνκήο, 

4. Δπαγγειία Βνγηαηδή, εθπξόζσπν ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκόλσλ ηνπ ζρνιείνπ, 

5. Γήκνπ Ισάλλε, Παγίδα Δπζηξάηην θαη Ψαζάθε Σάββα, καζεηέο 

θαη πξνέδξνπο ησλ 5κειώλ Σπκβνπιίσλ ησλ ηκεκάησλ Α1, Α2 θαη 

Α3 αληίζηνηρα, πνπ εθπξνζσπνύληαη κε κία (1) ςήθν. 

Η Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε α) ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη δε ηελ 

εγθύθιην 33120/ΓΓ4/28-2-2017 (ΦΔΚ 681/6-3-17, β) ηελ ππ’αξ. 47/28-

1-2019 Πξάμε ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ ηνπ ζρνιείνπ, γ) ηελ ππ’ αξ. 

40/28-1-2019 «Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηαμηδησηηθώλ 

γξαθείσλ γηα πξαγκαηνπνίεζε  ηξηήκεξεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ηεο 

Α΄ Λπθείνπ ζηε ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» εθ κέξνπο ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ 

ζρνιείνπ, πνπ αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηεύζπλζεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Β΄ Αζήλαο, δ) ηνλ ζπλδπαζκό ηηκήο, 

πνηόηεηαο θαη εύξνπο παξνρώλ, πξνρώξεζε ζηελ αμηνιόγεζε ησλ 

πξνζθνξώλ πνπ θαηαηέζεθαλ εληόο ηεο πξνζεζκίαο πνπ όξηδε ε σο άλσ 

Πξόζθιεζε θαη αθνξνύζαλ ηελ ηξηήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ηεο Α΄ 

Λπθείνπ ζηε Θεζζαινλίθε ζην δηάζηεκα 4-6.4.2019 (50 καζεηέο θαη 3 

ζπλνδνί θαζεγεηέο), από ηα αθόινπζα ηνπξηζηηθά γξαθεία: 
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1. Vlassopoulos Travel σο πξνο ηα μελνδνρεία PORTO PALACE 

HOTEL 5* θαη CAPSIS HOTEL THESSALONIKI 4*, κε ηηκή 

165 θαη 160 επξώ αλά καζεηή, αληίζηνηρα, 

2. Anothertour (πξνζθνξά απνζηαιείζα ζηηο 2.2.2019 απνθιεηζηηθά 

κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κε password), 

3. Illusion Holidays σο πξνο ην μελνδνρείν PORTO PALACE 

HOTEL 5*, κε ηηκή 180 επξώ αλά καζεηή, αληίζηνηρα, 

Από ηελ εμέηαζε ησλ πξνζθνξώλ πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα: 

Α. Η Δπηηξνπή απέξξηςε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ 

Anothertour επεηδή θαηεηέζε κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζε αληίζεζε 

κε ηα αλαγξαθόκελα ζηελ πξνθήξπμε ηνπ ζρνιείνπ, πνπ αθνινπζεί ην 

πξόηππν ηεο Ιζηνζειίδαο ηεο Γ/λζεο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Β΄ Αζήλαο. Η 

Γηεπζύληξηα είρε ελεκεξώζεη ην πξαθηνξείν κε ειεθηξνληθό κήλπκα ηελ 

4ε.2.2019 λα θαηαζέζεη έληππε πξνζθνξά ζην ζρνιείν ζύκθσλα κε ηα 

σο άλσ νξηζζέληα εληόο ηεο πξνζεζκίαο, εθόζνλ εμαθνινπζνύζε λα 

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εθδξνκή, αιιά ην πξαθηνξείν δελ πξνρώξεζε ζε 

θαηάζεζε. 

Β. Μεηαμύ ησλ πξνζθνξώλ ησλ πξαθηνξείσλ Vlassopoulos Travel θαη 

Illusion Holidays, ε Δπηηξνπή επέιεμε ηελ πξνζθνξά ηνπ πξαθηνξείνπ 

Vlassopoulos Travel σο πξνο ην μελνδνρείν PORTO PALACE HOTEL 

5* σο ζπλδπαζκό νηθνλνκηθόηεξεο ζπγθξηηηθά ηηκήο, πνηόηεηαο, 

παξνρώλ θαη πιεξόηεηαο θαηαηεζέλησλ εγγξάθσλ. 

Σπλεπώο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα  

α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

λα αλαζέζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηξηήκεξεο εθπαηδεπηηθήο 

επίζθεςεο ηεο Α΄ Λπθείνπ ζηε Θεζζαινλίθε ζην ηνπξηζηηθό γξαθείν 

Vlassopoulos Travel. Τν μελνδνρείν έρεη έδξα 26εο Οθησβξίνπ 65, 

54628, Θεζζαινλίθε. Τν ηνπξηζηηθό γξαθείν πνπ επειέγε, έρεη έδξα 

Μαηδαγξησηάθε 82, Αζήλα (Τ.Κ. 17676), ηει. 210-9579300, Fax 210-

9579304, ππεύζπλνο είλαη ν θ.Βιαζζόπνπινο Σηάζεο, κε αζθαιηζηήξην 

ζπκβόιαην 11714611/Generali Hellas. 

Γη’ απηό ζπληάρζεθε ε παξνύζα πξάμε θαη ππνγξάθεηαη. 

Η Γηεπζύληξηα    Οη ζπλνδνί Καζεγεηέο    
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Γέζπνηλα Γνύθα    Γεξαζηκία Μνπρηνύξε 

      Μαξία Παπαδάθε 

 

Τν κέινο ηνπ Γ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ  

2
νπ

 ΓΔ.Λ. Αγ.Παξαζθεπήο 

Δπαγγειία Βνγηαηδή 

 

Οη καζεηέο 

Γήκνπ Ισάλλεο 

Παγίδαο Δπζηξάηηνο 

Ψαζάθεο Σάββαο 
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