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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Στην Αγία Παρασκευή σήμερα, Τετάρτη 21-12-2022 και ώρα 11.30, 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 τετραήμερη 

εκπαιδευτική εκδρομή ομάδας μαθητών-καθηγητών του σχολείου στο Στρασβούργο-

Ευρωκοινοβούλιο (9-12.3.2023)». 

Η Επιτροπή απετελείτο από τους: 

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

2. Βενιό Βασίλειο (ΠΕ04.01)), συνοδό της εκδρομής, 

3. Μπακογιάννη Αντιγόνη (ΠΕ02), συνοδό της εκδρομής, 

4. Τσούκα-Οικονομίδη Κυριακή, Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 

σχολείου, 

5. Μπουζαλά Ελευθερία, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 

σχολείου. Τα δύο μέλη του Συλλόγου Γονέων εκπροσωπούνται με μία ψήφο, 

6. Λαγγουρέτο Θεμιστοκλή και Δημητρούλη Αναστασία, μέλη του 15μελούς 

Μαθητικού Συμβουλίου και εκπροσώπους των συμμετεχόντων μαθητών, που 

συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη α) την κείμενη νομοθεσία και δη την απόφαση υπ’ αρ. 20883 

/ΓΔ4/ 12-2-2020 (ΦΕΚ 456/Β΄/13-2-2020) και τις οδηγίες της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, β) τα 

ισχύοντα πρωτόκολλα κόβιντ, γ) την αποδοχή του αιτήματος του σχολείου για εκπαιδευτική 

επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο την 10η.3.2023 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, δ) την υπ’ 

αρ. 768/15-12-2022 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για 

πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής ομάδας μαθητών-καθηγητών του 

σχολείου στο Στρασβούργο» εκ μέρους της Διευθύντριας του σχολείου, που αναρτήθηκε 

στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, ε) τον συνδυασμό 

τιμής, ποιότητας και εύρους παροχών,  

προχώρησε στην αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν εντός της προθεσμίας που 

όριζε η ως άνω Πρόσκληση και αφορούσαν την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή ομάδας 

μαθητών-καθηγητών του σχολείου στο Στρασβούργο-Ευρωκοινοβούλιο (κύριος προορισμός) 

στο διάστημα 9-12.3.2023 (56 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές), από τα ακόλουθα 

τουριστικά γραφεία: 

1. Our Travel ως προς το ξενοδοχείο Holiday Inn Express Strasbourg Sud 3* με τιμή 

595 ευρώ ανά μαθητή, 

2. @t Holidays χωρίς αναφορά συγκεκριμένου ξενοδοχείου με τιμή 580 ευρώ ανά 

μαθητή,  

3. Vlassopoulos Travel ως προς το ξενοδοχείο Holiday Inn Express Strasbourg Sud 3* 

με τιμή 550 ευρώ ανά μαθητή. 

Συγκρίνοντας τις 3 προσφορές, η Επιτροπή επέλεξε την προσφορά του Πρακτορείου 

Vlassopoulos Travel ως πληρέστερη, οικονομικότερη και ως ικανοποιητικότερο συνδυασμό 

τιμής, ποιότητας και εύρους παροχών. 

Συνεπώς, η Επιτροπή 

Αποφασίζει ομόφωνα 

να αναθέσει την πραγματοποίηση της τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής ομάδας 

μαθητών-καθηγητών του σχολείου στο Στρασβούργο [(9-12.3.2023), 56 μαθητές και 4 
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συνοδοί καθηγητές] στο τουριστικό γραφείο Vlassopoulos Travel, που έχει έδρα 

Ματζαγριωτάκη 82, Αθήνα (Τ.Κ. 17676), τηλ. 210-9579300, υπεύθυνος είναι ο κ. 

Βλασσόπουλος Στάθης, με ασφαλιστήριο συμβόλαιο υπ' αρ. 2073525377/ERGO 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. 

Γι’ αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται. 

Η Διευθύντρια    Οι συνοδοί Καθηγητές    

     Βενιός Βασίλειος 

Δέσποινα Δούκα   Μπακογιάννη Αντιγόνη 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων  

2ου ΓΕ.Λ. Αγ.Παρασκευής 

Τσούκα-Οικονομίδη Κυριακή 

Το Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων 

Μπουζαλά Ελευθερία 

 

Οι μαθητές 

Λαγγουρέτος Θεμιστοκλής 

Δημητρούλη Αναστασία 

       


