
Πράξη  16η  

Θέμα:   «Επιλογή ταξιδιωτικού πράκτορα για την τετραήμερη εκπαιδευτική 
138€ (κατ’ άτομο)εκδρομή  της Β’ τάξης Λυκείου στην Αθήνα» 

 

Στην Ηράκλεια σήμερα Πέμπτη 21-12-2017 και ώρα 11:30, συνεδρίασε η επιτροπή 
αξιολόγησης  

προσφορών που ορίστηκε με την πράξη του Δ/ντή του ΓΕ.Λ Ηράκλειας Κου Τσάνη 
Ιωάννη. 

Η επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών μετά  την ανάγνωση  των τεσσάρων (4) κλειστών 
προσφορών οι οποίες εστάλησαν στο σχολείο, τις κατέταξε σύμφωνα με τα κριτήρια της 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος – ημιδιατροφή  και η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά του κάθε πρακτορείου – ως εξής: 

1. Θωμόγλου Κων/νος: (Ηοtel President 4* 138€ κατ’ άτομο) 
2. Kazakis tours: ( Airotel Alexandros 4* 148€ κατ’ άτομο) 

Η προφορά στο Four Seasons Hotel 3* 119€ είναι εκτός όρων προκήρυξης 
3. Sirris tours: (Hotel titania 4*150€ κατ’ άτομο) 

 (Hotel airotel Parthenon 153€ κατ’ άτομο) 
 4.Γραφείο Γενικού Τουρισμού ΚΤΕΛ  Ν. Σερρών Α.Ε (Divani Akropolis Palace 244€ κατ’ 

άτομο) 
Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών λαμβάνοντας υπόψη  
α) την Υ.α. 129287/Γ2/10-11 2011 (Β’. 2769) άρθρο 14 §1 
β) Την τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία  
γ) Του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α’) άρθρο 14 §6γ σε συνδυασμό με το άρθρο 48 §4 του Ν. 

3979/2011 ΦΕΚ 138 τ. Α’ (για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις) 
δ) Το Ν. 3979/2011 ΦΕΚ 138 τ. Α’ ) άρθρο 23 
ε) Το έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με αριθμ. Πρωτ. Γ2/16538/13-10 2014 που αφορά στις 

«εκδρομές - μετακινήσεις» 
στ) Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την 

τετραήμερη εκπ/κή εκδρομή της Β’ τάξης Λυκείου στην Αθήνα  
 

α  π  ο  φ  α  σ  ι  ζ  ε  ι 
 

Την κατοχύρωση της τετραήμερης εκπ/κής εκδρομής στην Αθήνα στο πρακτορείο 
Herodotus tours του Κου Θωμόγλου Κων/νου, διότι η προσφορά του ήταν η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται. 
 

          Ο Δ/ντής                                                     
 
 

 
  Τσάνης Ιωάννης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η εκπρόσωπος του  
  συλλόγου Γονέων 
    και Κηδεμόνων  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι συνοδοί καθηγητές 
1. Μιχαήλ Μιχαήλ 

 
 
2. Παπαβασιλείου 

Αναστασία 
 
 
Η εκπρόσωπος των  
           μαθητών 
  Χαριζανάκη Σοφία 
 


