
ΠΡΑΞΗ 4
η
 / 12-12-2018 

 

Θέμα: «Αξιολόγηση προσφορών ταξιδιωτικών πρακτορείων για την 

τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ Τάξης σε Πάτρα - Ναύπλιο – 

11/04-14/04/2019» 
 

Σήμερα, Τετάρτη  12 Δεκεμβρίου  2018 και ώρα 12.00, συνεδρίασε στο Γραφείο του 

Διευθυντή του Γυμνασίου Νέου Σκοπού η Επιτροπή Λήψης και Αξιολόγησης Οικονομικών 

Προσφορών (συγκροτημένη σύμφωνα με την Πράξη 3
η
/10-12-2018 του Βιβλίου Πράξεων του 

Διευθυντή Αλμπάνη Γεωργίου), για να αξιολογήσει τις προσφορές για την τετραήμερη 

εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου, που θα πραγματοποιηθεί σε Πάτρα - Ναύπλιο στις 

11/04-14/04-2019. 

Κατατέθηκε μία (1) προσφορά (σε κλειστό φάκελο): 

 Kakaridis Tours, Σέρρες (168 ευρώ ανά μαθητή). 

Μετά τη συζήτηση σχετικά με τα οικονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς 

του ταξιδιωτικού πρακτορείου διατυπώθηκαν γνώμες από τα μέλη της επιτροπής και ακολούθησε 

ψηφοφορία. Βασικά κριτήρια ήταν: α) η επιλογή του ξενοδοχείου, β) η ημιδιατροφή (για δύο 

ημέρες), γ) η τιμή ανά μαθητή. Η προσφορά που κατατέθηκε πληρούσε τις βασικές προϋποθέσεις 

(κλειστός φάκελος, υπεύθυνη δήλωση για σήμα λειτουργίας σε ισχύ, αριθμός συμβολαίου με 

ασφαλιστική εταιρεία, ημιδιατροφή). Δεν κατατέθηκε η βεβαίωση κράτησης στα προσφερόμενα 

ξενοδοχεία, η οποία πρέπει να κατατεθεί πριν την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. 

Η επιτροπή αποτελούμενη από τους Διευθυντή Αλμπάνη Γεώργιο (Πρόεδρο), τους συνοδούς 

καθηγητές Μπακουγιάννη Βαρβάρα ΠΕ02 και Ανδρονίδη Θεολόγο ΠΕ04.02, την εκπρόσωπο 

(ταμία) του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Χαμάλη Άννα και την Πρόεδρο του 15μελούς 

συμβουλίου των μαθητών Κουκίδου Φωτεινή, λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290
 
Α΄) άρθρο 14 παράγρ. 6γ σε συνδυασμό με το άρθρο 48 

παράγρ. 4 του Ν. 3979/2011 ΦΕΚ 138 τ. Α΄ (για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 

διατάξεις), 

β) την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/06-03-2017 (ΦΕΚ 681/06-03-2017) «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές 

επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» και 

γ) την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την τετραήμερη 

εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ Τάξης του Γυμνασίου μας σε Πάτρα - Ναύπλιο με αρ. πρωτ. Φ. 

23/466/04-12-2018 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε  

 

να ανατεθεί η τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Γραφείο Γενικού Τουρισμού 

«KAKARIDIS TOURS» - 29
ης

 Ιουνίου 5, Σέρρες (168 ευρώ ανά μαθητή στο ξενοδοχείο 

ASTIR HOTEL ΠΑΤΡΑΣ 4**** και στο ξενοδοχείο ASTERIA HOTEL ΤΟΛΟ 

ΝΑΥΠΛΙΟΥ 4****) ως η μοναδική προσφορά που κατατέθηκε, με την προϋπόθεση της 

κατάθεσης βεβαίωσης κράτησης των ξενοδοχείων πριν την υπογραφή του ιδιωτικού 

συμφωνητικού. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξουσιοδοτήθηκε για τις περαιτέρω ενέργειες διεκπεραίωσης. 

Μετά τη λύση της συνεδρίασης συντάσσεται και υπογράφεται το παρόν πρακτικό. 

 

 

  Ο Διευθυντής      Οι συνοδοί καθηγητές   

 

        1. Μπακουγιάννη Βαρβάρα 

Αλμπάνης Γεώργιος      2. Ανδρονίδης Θεολόγος 

 

 

Η εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων                                            Η πρόεδρος του 15μελούς 

   

Χαμάλη Άννα                    Κουκίδου Φωτεινή 


