
Πράξη  10η  

Θζμα:   «Επιλογή ταξιδιωτικοφ πράκτορα για την εξαήμερη εκπαιδευτική 391€ 

(κατ’ άτομο)εκδρομή  τησ Γ’ τάξησ Λυκείου ςτην Ιταλία» 
 

Στθν Ηράκλεια ςιμερα Τρίτθ 29-01-2019 και ϊρα 12:30, ςυνεδρίαςε θ επιτροπι 
αξιολόγθςθσ  προςφορϊν που ορίςτθκε με τθν πράξθ του Δ/ντι του ΓΕ.Λ Ηράκλειασ Κου 
Τςάνθ Ιωάννθ. 

Η επιτροπι αξιολόγθςθσ  προςφορϊν μετά  τθν ανάγνωςθ  των πζντε  (5) κλειςτϊν 
προςφορϊν οι οποίεσ εςτάλθςαν ςτο ςχολείο, τισ κατζταξε ςφμφωνα με τα κριτιρια τθσ 
πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ ( θμιδιατροφι , μία μετακίνθςθ με αεροπλάνο και θ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά του κάκε πρακτορείου) – ωσ εξισ: 

1. Zorpidis Travel services (Hotel Marc’ Aurelio 4*, Hotel Delta Florence 4*, 391 ευρϊ 
κατ’ άτομο με όλεσ τισ υπθρεςίεσ) 

2. Θωμόγλου Κων/νοσ: (Ηοtel Parco Tirreno 4*& Hotel Florence 4*451 ευρϊ  κατ’ άτομο 
με όλεσ τισ υπθρεςίεσ) 

3. Απορρίπτονται οι προςφορζσ των παρακάτω πρακτορείων γιατί δεν πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ που αναγράφονται ςτθν προκιρυξθ 

Α. Kazakis tours 
B. Dromeas travel 
Γ. Grecos travel 
Η επιτροπι αξιολόγθςθσ προςφορϊν λαμβάνοντασ υπόψθ  
α) τθν Υ.α. 129287/Γ2/10-11-2011 (Β’. 2769) άρκρο 14 §1 
β) Τθν τθλεφωνικι επικοινωνία με τθν υπθρεςία  
γ) Του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α’) άρκρο 14 §6γ ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 48 §4 του Ν. 

3979/2011 ΦΕΚ 138 τ. Α’ (για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ) 
δ) Το Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 τ. Α’ ) άρκρο 23 
ε) Το ζγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με αρικμ. Πρωτ. Γ2/16538/13-10-2014 που αφορά ςτισ 

«εκδρομζσ - μετακινιςεισ» 
ςτ) Τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικϊν γραφείων για τθν 

επταιμερθ εκπ/κι εκδρομι τθσ Γ’ τάξθσ Λυκείου ςτθν Ιταλία 
 

α  π  ο  φ  α  ς  ί  η  ε  ι 
 

Τθν κατοχφρωςθ τθσ επταιμερθσ  εκπ/κισ εκδρομισ ςτθν Ιταλία  ςτο πρακτορείο 
Zorpidis Travel services, διότι θ προςφορά του ιταν θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ 
άποψθσ. 

Για το ςκοπό αυτό ςυντάχκθκε θ πράξθ αυτι και υπογράφεται. 
 

          Ο Δ/ντήσ                                                     
 
 

 
  Τςάνθσ Ιωάννθσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Η εκπρόςωποσ του  
  ςυλλόγου Γονζων 
    και Κηδεμόνων  
 
  Μπζλτςου Βενετία  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Οι ςυνοδοί καθηγητζσ 
1. Παπαβαςιλείου Αναςταςία 

 
2. Μπόλλα Γεωργία 

 
 
Ο εκπρόςωποσ των  
           μαθητών 
Τουρνάσ Χριςτοσ 


