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ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2019-20 

ΠΡΑΞΗ 4
η
 

Σηελ Αγία Παξαζθεπή ζήκεξα, Τεηάξηε 19-2-2020 θαη ώξα 11.00, 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 ηεηξαήκεξε 

εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ηεο Β΄ Λπθείνπ ζε Βόιν-Πήιην (26.-29.3.2020)». 

Η Δπηηξνπή απεηειείην από ηνπο: 

1. Γνύθα Γέζπνηλα (ΠΔ02), Γηεπζύληξηα θαη αξρεγό ηεο εθδξνκήο, σο πξόεδξν, 

2. Βεληό Βαζίιεην (ΠΔ04.01), ζπλνδό ηεο εθδξνκήο, 

3. Χξηζηνθνξάθε Αηθαηεξίλε (ΠΔ02), αλαπιεξσκαηηθή ζπλνδό ηεο εθδξνκήο, 

4. Βνγηαηδή-Καιηθαηδαξάθε Δπαγγειία, Πξόεδξν ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκόλσλ ηνπ ζρνιείνπ, 

5. Γεσξγνύζε Γήκεηξα, κέινο ηνπ Γ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ 

ζρνιείνπ. Τα δύν κέιε ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ εθπξνζσπνύληαλ κε κία ςήθν 

6. Τνπο πξνέδξνπο ηκεκάησλ θαη εθπξνζώπνπο ηεο Β΄ Λπθείνπ Γήκνπ Ισάλλε 

(πξόεδξν ηνπ Β1) θαη Παγίδα Δπζηξάηην (πξόεδξν ηνπ Β2), πνπ έιαβαλ κέξνο ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ. 

Η Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε α) ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη δε ηελ απόθαζε αξ. 20883 

/ΓΓ4/ 12-2-2020 (ΦΔΚ 456/ηεύρ.2
ν
/13-2-2020)     θαη ηηο νδεγίεο ηεο Γ.Γ.Δ. Β΄ Αζήλαο, β) 

ηελ ππ’αξ. 61/22-1-2020 θαη 71/14-2-2020 Πξάμεηο ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ ηνπ 

ζρνιείνπ, γ) ηελ ππ’ αξ. 72/12-2-2020«Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηαμηδησηηθώλ 

γξαθείσλ γηα πξαγκαηνπνίεζε ηεηξαήκεξεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ηεο Β΄ Λπθείνπ ζε 

ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟ» 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 

ηεληεηξαήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ηεο Β΄ Λπθείνπ ζε ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟ ζην δηάζηεκα 26.-

29.3.2020 (45 καζεηέο θαη 3 ζπλνδνί θαζεγεηέο), από ηα αθόινπζα ηνπξηζηηθά γξαθεία: 

1. Zorpidis Travel Services σο πξνο ην μελνδνρείν Xenia Palace 4* κε ηηκή 198 επξώ 

αλά καζεηή, 

2. Happy Days Travel σο πξνο ην μελνδνρείν Vallis Hotel 5* κε ηηκή 230 επξώ αλά 

καζεηή, 

3. Our Travel σο πξνο ηα μελνδνρεία Valis Resort Hotel De Luxe 5* κε ηηκή 220 επξώ 

αλά καζεηή θαη Maritsas Hotel & Suites 5* κε ηηκή 190 επξώ αλά καζεηή, 

4. Travel Mood σο πξνο ην μελνδνρείν Portaria Hotel 4* sup κε ηηκή 195 επξώ αλά 

καζεηή θαη 6 ζπκκεηνρέο κε έθπησζε 50%. 
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Η Δπηηξνπή έζεζε εθηόο δηαδηθαζίαο ηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ IQHolidays 

δηόηη επηδόζεθε ζηελ Γηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο 

πξνζθνξώλ. 

Από ηε ζπλεμέηαζε ησλ πξνζθνξώλ ε Δπηηξνπή επέιεμε ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξαθηνξείνπ 

Travel Mood σο ηθαλνπνηεηηθόηεξν ζπλδπαζκό ηηκήο, πνηόηεηαο θαη εύξνπο παξνρώλ. 

Σπλεπώο, ε Δπηηξνπή 

Αποφασίζει ομόφωνα 

λα αλαζέζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηεηξαήκεξεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ηεο Β΄ Λπθείνπ 

ζε Βόιν-Πήιην (26.-29.3.2020) ζην ηνπξηζηηθό γξαθείν Travel Mood. Τν μελνδνρείν έρεη 

έδξα Πνξηαξηά Πειίνπ (Τ.Κ. 37011). Τν ηνπξηζηηθό γξαθείν πνπ επειέγε, έρεη έδξα 

Κεηξηαδώλ 51, Αζήλα (Τ.Κ. 11853), ηει. 210-3410410, ππεύζπλνο είλαη ν θ. Βαζίιεο 

Σπειηόπνπινο, κε αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην 11828399/GeneraliHellas. 

Γη’ απηό ζπληάρζεθε ε παξνύζα πξάμε θαη ππνγξάθεηαη. 

Η Γηεπζύληξηα   Οη ζπλνδνί Καζεγεηέο    

     Βαζίιεηνο Βεληόο 

Γέζπνηλα Γνύθα   Αηθαηεξίλε Χξηζηνθνξάθε 

 

Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ  

2
νπ

 ΓΔ.Λ. Αγ.Παξαζθεπήο 

Δπαγγειία Βνγηαηδή-Καιηθαηδαξάθε 

Τν Μέινο ηνπ Γ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ 

Γήκεηξα Γεσξγνύζε 

 

Οη καζεηέο 

Ισάλλεο Γήκνπ 

Δπζηξάηηνο Παγίδαο 

       

Η Γηεπζύληξηα 

 

Γέζπνηλα Γνύθα (ΠΔ02), δ.Φ. 


