
 ΠΡΑΞΗ  17η   του Βιβλίου Πράξεων της Διευθύντριας του 2ου ΓΕΛ Σερρών  
 Σήμερα 27 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:10 στο γραφείο της γραμματείας του 2ου Γενικού Λυκείου Σερρών, συνήλθε ύστερα από πρόσκληση της Διευθύντριας του Σχολείου κυρίας Βασιλικής Κούλα, η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων (πράξη Διευθύντριας 16η/27-1-2020) για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα είκοσι οκτώ μαθητών και τριών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων, από τις 05/2/2020 έως και τις 08/2/2020. 

 Η επιτροπή αποτελείται από τους: 
1. Κούλα Βασιλική, κλ. ΠΕ02, Διευθύντρια του 2ου Γενικού Λυκείου Σερρών, 
2.  τους εκπαιδευτικούς, που είναι υπεύθυνοι του προγράμματος: α) Κουταντώνη Σταύρο, κλ. ΠΕ04.04, αρχηγό της εκπαιδευτικής εκδρομής, β) Ζουρνατζή Σουλτάνα, κλ. ΠΕ02, συνοδό της εκπαιδευτικής εκδρομής,  γ) Τσαλμπούρη Χρήστο, κλ. ΠΕ04.01, συνοδό της εκπαιδευτικής εκδρομής, 
3. την Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων: Ασπογαλή Ελένη, πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, και 
4. τους μαθητές:  

 α) Μιχαήλ Πελοπίδα, μαθητή της Β΄ τάξης  

 β) Παυλίδη Χρυσοβαλάντη, μαθητή της Α΄ τάξης 

 των οποίων η ψήφος προσμετράται ως μία.  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη α) τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία επιλογής πρακτορείου (Υπουργική Απόφαση 33120//ΓΔ4 του ΥΠΠΕΘ, ΦΕΚ 681/6-3-2017, τ. Β΄), β) τους όρους της με αριθμ Πρωτ. 36/21-1-2020 πρόσκλησης κατάθεσης οικονομικής προσφοράς, γ) τις προσφορές των παρακάτω ταξιδιωτικών γραφείων:  
 

1. SIRRIS TOURS, μεταφορά οδικώς με λεωφορείο με δύο (2) οδηγούς και διαμονή στο HOTEL PRESIDENT 4* με πρωινό στην τιμή των 148 ευρώ ανά άτομο,  
2. CHARPANTIDIS TRAVEL μεταφορά οδικώς με λεωφορείο με δύο (2) οδηγούς και διαμονή στο HOTEL PRESIDENT 4* με πρωινό στην τιμή των 163 ευρώ ανά άτομο   

3. TZIVELIS TRAVEL, μεταφορά οδικώς με λεωφορείο με δύο (2) οδηγούς και: α) διαμονή στο HOTEL PRESIDENT 4* με πρωινό στην τιμή των 169 ευρώ ανά άτομο, β) διαμονή στο ξενοδοχείο ZAFOLIA 4* με ημιδιατροφή στην τιμή των 179 ευρώ ανά άτομο, 
4. THOMOGLOU TRAVEL, μεταφορά οδικώς με λεωφορείο με δύο (2) οδηγούς και διαμονή στο HOTEL PRESIDENT 4* με πρωινό στην τιμή των 187 ευρώ ανά άτομο,  
5.  ZORPIDIS TRAVEL, μεταφορά οδικώς με διώροφο λεωφορείο και διαμονή στο ξενοδοχείο ZAFOLIA 4* με ημιδιατροφή στην τιμή των 199 ευρώ ανά άτομο 

6. KAZAKIS TOURS, μεταφορά οδικώς με λεωφορείο με δύο (2) οδηγούς και: α) διαμονή στο HOTEL TITANIA 4* με πρωινό στην τιμή των 194 ευρώ ανά άτομο, 



β) διαμονή στο HOTEL PRESIDENT 4* με πρωινό στην τιμή των 206 ευρώ ανά άτομο, και γ) διαμονή στο ξενοδοχείο ZAFOLIA 4* με ημιδιατροφή στην τιμή των 210 ευρώ ανά άτομο,  

7. CONNECTION Γραφείο Γενικού Τουρισμού, μεταφορά οδικώς με λεωφορείο με δύο (2) οδηγούς και διαμονή στο ξενοδοχείο α) Wyndham Grand Athens 5* στην τιμή των 179 ευρώ με πρωινό ή 229 με ημιδιατροφή, β) Theoxenia Palace Hotel 5* στην τιμή των 239 ευρώ με πρωινό ή 259 με ημιδιατροφή, γ) Athenian 

Riviera Hotel & Suites 4* στην τιμή των 169 ευρώ με πρωινό ή 209 με ημιδιατροφή, δ) Athens Platinum Rooms & Suites στην τιμή των 129 ευρώ με πρωινό ή 149 με ημιδιατροφή, ε) President Hotel Athens 4* στην τιμή των 149 ευρώ με πρωινό ή 169 με ημιδιατροφή, στ) Wyndham Athens Residence 4* στην τιμή των 169 ευρώ με πρωινό ή 219 με ημιδιατροφή, ζ) The Stanley Hotel 4* στην τιμή των 129 ευρώ με πρωινό ή 159 με ημιδιατροφή, η) Athens Zafolia Hotel 4* στην τιμή των 169 με ημιδιατροφή, θ) Athens Atrium 4* στην τιμή των 159 ευρώ με πρωινό ή 159 με ημιδιατροφή, ι) Titania Hotel 4* στην τιμή των 179 ευρώ με ημιδιατροφή, ια) Ilisia Hotel 4* στην τιμή των 159 ευρώ με πρωινό, ιβ) Novus City Hotel 4* στην τιμή των 159 ευρώ με πρωινό ή 169 με ημιδιατροφή, ιγ) Athens Art Hotel 4* στην τιμή των 169 ευρώ με πρωινό, ιδ) Athens Coast Hotel 4* στην τιμή των 149 ευρώ με πρωινό, ιε) Parnis Palace Hotel 4* στην τιμή των 139 ευρώ με πρωινό, ιστ) Polis Grand Hotel 4* στην τιμή των 169 ευρώ με πρωινό ή 189 με ημιδιατροφή, ιζ) Four Seasons Hotel 3* στην τιμή των 159 ευρώ με πρωινό ή 179 με ημιδιατροφή, ιη) Golden Sun Hotel 3* στην τιμή των 189 ευρώ με πρωινό ή 229 με ημιδιατροφή, ιθ) Golden City Hotel 3* στην τιμή των 169 ευρώ με ημιδιατροφή, κ) Hotel London 3* στην τιμή των 169 ευρώ με πρωινό ή 169 με ημιδιατροφή, κα) Best Western Candia Hotel 3* στην τιμή των 169 ευρώ με πρωινό ή 179 με ημιδιατροφή, 
 δ) την ασφάλεια και το συμφέρον των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών του σχολείου και την αξιοπιστία των πρακτορείων, μελέτησε διεξοδικά τις παραπάνω τρεις (3) προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων και  
 

α π ο φ ά σ ι σ ε  ο μ ό φ ω ν α  

 να επιλέξει την προσφορά με αύξοντα αριθμό 1, δηλαδή το γραφείο SIRRIS TOURS, διότι η παραπάνω προσφορά είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά προσφορά, που πληροί όλες τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 36/21-1-2020 πρόσκλησης κατάθεσης οικονομικής προσφοράς.  

 Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε αυτή η πράξη και υπογράφεται: 
 Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης  Η Διευθύντρια 

 Κουταντώνης Σταύρος Ζουρνατζή Σουλτάνα    Βασιλική Κούλα Τσαλμπούρης Χρήστος        Φιλόλογος   Ασπογαλή Ελένη 



 

 


