
  Πράξη  22η  

Θζμα:   «Επιλογή ταξιδιωτικοφ πράκτορα για την τετραήμερη εκπαιδευτική 255€ 
(κατ’ άτομο)εκδρομή  τησ Γ’ τάξησ Λυκείου ςτην Αθήνα» 

 

τθν Ηράκλεια ςιμερα Σετάρτθ 02-03-2022 και ϊρα 10:30, ςυνεδρίαςε θ επιτροπι 
αξιολόγθςθσ προςφορϊν που ορίςτθκε με τθν πράξθ του Δ/ντι του ΓΕ.Λ Ηράκλειασ Κου

 Σςάνθ 
Ιωάννθ. 

Η επιτροπι αξιολόγθςθσ  προςφορϊν μετά  τθν ανάγνωςθ  των τριϊν, (3) κλειςτϊν 
προςφορϊν οι οποίεσ εςτάλθςαν ςτο ςχολείο, τισ κατζταξε ςφμφωνα με τα κριτιρια τθσ 
πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ – θμιδιατροφι και θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ 
προςφορά του κάκε πρακτορείου & μια (1) με e-mail θ οποία δεν πλθροφςε τα κριτιρια – ωσ 
εξισ: 

1. Θωμόγλου Κων/νοσ: (Ηοtel Athenian Callirhoe 4* ΑΘΗΝΑ) (Ηotel Amalia 4* ΝΑΤΠΛΙΟ) 
255€ κατ’ άτομο) 

2. Kakaridis tours (hotel ilissos 4* ΑΘΗΝΑ) (Ηotel Amalia 4* ΝΑΤΠΛΙΟ)  259 € κατ’ άτομο 

3. Σουριςτικό ΚΣΕΛ ερρϊν (Ηοtel Stanley Athens 4* ΑΘΗΝΑ) (Ηotel John & George 4* 

ΝΑΤΠΛΙΟ) 309 € κατ’ άτομο 

Η επιτροπι αξιολόγθςθσ προςφορϊν λαμβάνοντασ υπόψθ  
α) τθν Τ.α. 129287/Γ2/10-11 2011 (Β’. 2769) άρκρο 14 §1 

β) Σθν τθλεφωνικι επικοινωνία με τθν υπθρεςία  
γ) Σου 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) Σο Ν. 3979/2011 ΦΕΚ 138 τ. Α’ ) άρκρο 23 

ε) Σο ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ με τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: 20883/ΓΔ4/12.02.2020 Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. 
456Β/13.02.2020) που αφορά ςτισ εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ 

ςτ) Σθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικϊν γραφείων για τθν τετραιμερθ 
εκπ/κι εκδρομι τθσ Β’ τάξθσ Λυκείου ςτθν Ακινα  

 

α  π  ο  φ  α  ς  ι  η  ε  ι 
 

Σθν κατοχφρωςθ τθσ τετραιμερθσ εκπ/κισ εκδρομισ ςτθν Ακινα ςτο πρακτορείο 
Θωμόγλου Κων/νο διότι θ προςφορά του ιταν θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ. 

Για το ςκοπό αυτό ςυντάχκθκε θ πράξθ αυτι και υπογράφεται. 
 

          Ο Δ/ντισ                                                     

    Σςάνθσ Ιωάννθσ 

   ΠΕ80 Οικονομίασ 

        Τπογραφι 1   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εκπρόςωποσ του  
  ςυλλόγου Γονζων 

    και Κθδεμόνων  
        Τπογραφι 1   

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΠΟΠΑΜΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ 02-03-2022 

        Ο Διευκυντισ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ςυνοδοί κακθγθτζσ 

1. Παπαβαςιλείου Αν. 
        Τπογραφι 1 

 

 

 

 

   O εκπρόςωποσ των  
             μακθτϊν 

  Μπριςνόβαλθσ Βας 

        Τπογραφι 1 

 


