
 

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ» 

 

Σήμερα, 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:20 στη Νάξο  και στο Γραφείο της 

Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Νάξου, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση 

της Διευθύντριας με θέμα «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΚΔΡΟΜΗΣ  ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ», επιτροπή για την διοργάνωση της 

τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ τάξης, του 2ου Γυμνασίου, στην Αθήνα 

προκειμένου να επισκεφτούν τη Βουλή των Ελλήνων. Τα μέλη της επιτροπής ήταν οι : 

1. Κρητικού Σοφία, Διευθύντρια ως πρόεδρος 

2. Μπαρδάνη Ειρήνη , αρχηγός της εκδρομής 

3. Μακρυγιάννης Απόστολος, συνοδός της εκδρομής 

4. Σκευοφύλακα – Μπαμπουνάκη Θεοδώρα, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων 

5. Αγγελή Αικατερίνη   ,  εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων 

6. Κατσούρη Ανδριάνα  (Γ1 τάξη) μέλος του 15μελούς 

7. Σκευοφύλακας Ιωάννης (Γ3 τάξη) μέλος του 15μελούς 

 

Η πρόεδρος κ. Κρητικού ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι στάλθηκαν  στο 

σχολείο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ασφαλισμένο με κωδικό ανάγνωσης, ο οποίος 

ανακοινώθηκε τηλεφωνικά από κάθε πρακτορείο στις 12:00-12:15μμ,  επτά  (07) κλειστές 

οικονομικές προσφορές. Η κα Κρητικού προχώρησε στην πρωτοκόλληση  των 

προσφορών οι οποίες ήταν συγκεκριμένα : 

1.  Happy days TRAVEL, (αρ. πρωτ. 764/22-11-22) 

2. Herodotus Tours (αρ. πρωτ. 765/22-11-22) 

3. Melemis Travel (αρ. πρωτ. 766/22-11-22) 

4. Stavropoulos Tours (αρ. πρωτ. 767/22-11-22) 

5. Mattheostours (αρ. πρωτ. 768/22-11-22) 

6. Messapia Travel (αρ. πρωτ. 769/22-11-22) 

7. Papagiannis Travel (αρ. πρωτ. 770/22-11-22) 

Όλες οι οικονομικές προσφορές πρωτοκολλήθηκαν κατά την παραλαβή και είναι 

εμπρόθεσμες. Η επιτροπή ομόφωνα έκανε δεκτές όλες τις οικονομικές προσφορές.  

 

Οι οικονομικότερες προσφορές ανά πρακτορείο που κατατέθηκαν σύμφωνα με την 

προκήρυξη αρ. πρωτ. 709/14-11-2022 του 2ου Γυμνασίου Νάξου,  ήταν συνοπτικά οι εξής: 

1.  Happy days TRAVEL-  ACROPOLIS SELECT HOTEL 3* (περιοχή Ακροπόλεως)- 

135€ ανά άτομο με ημιδιατροφή  

2. Herodotus Tours- α) Novus City Hotel 4*(Μεταξουργείο) 137€ ανά άτομο με 

ημιδιατροφή, β)ACROPOLIS SELECT HOTEL 3* (περιοχή Ακροπόλεως)- 140€ ανά 

άτομο με ημιδιατροφή 

3. Melemis Travel- Hotel Achillion 3* ( Αγ. Κωσταντίνου Κέντρο) -  134€ ανά άτομο με 

ημιδιατροφή μίας ημέρας, β)ACROPOLIS SELECT HOTEL 3* (περιοχή 

Ακροπόλεως)- 147€ ανά άτομο με ημιδιατροφή μίας ημέρας 

4. Stavropoulos Tours- ACROPOLIS SELECT HOTEL 3* (περιοχή Ακροπόλεως)- 

141,5€ ανά άτομο με ημιδιατροφή μίας ημέρας 

5. Mattheostours- ALASSIA HOTEL 3* (περιοχή Κέντρου  οδός Σωκράτους)- 132€ ανά 

άτομο με ημιδιατροφή μίας ημέρας, β) ACROPOLIS SELECT HOTEL 3* (περιοχή 

Ακροπόλεως)- 141€ ανά άτομο με ημιδιατροφή μίας ημέρας 

6. Messapia Travel- Ξενοδοχείο 3* 165 € ανά άτομο με ημιδιατροφή μίας ημέρας 



7. Papagiannis Travel - Ξενοδοχείο 3* 165 € ανά άτομο με ημιδιατροφή μίας ημέρας 

Η επιτροπή αποφάσισε να καταλήξει σε ξενοδοχείο κοντά στο Σύνταγμα και την 

Ακρόπολη για μεγαλύτερη διευκόλυνση στις μετακινήσεις. 

Όλες οι προσφορές συμπεριελάμβαναν τα απαιτούμενα της προκήρυξης και επιπλέον το 

πρακτορείο Happy days TRAVEL πρόσφερε:  α)δώρο τριήμερη εκδρομή στην Πάρο και 

τη Σαντορίνη για  κλήρωση μεταξύ των μαθητών καθώς και β) 2 συμμετοχές με έκπτωση 

50% για οικονομικά ασθενείς μαθητές/τριες. Το πρακτορείο Herodotus Tours πρόσφερε 

μία επιπλέον ξεναγό στο μουσείο και στην Ακρόπολη. 

 

Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα 

να επιλέξει  την προσφορά του Τουριστικού Happy days TRAVEL του κυρίου 

Κωνσταντίνου Αργιανά, διότι ήταν η οικονομικότερη για το ίδιο ξενοδοχείο στη 

ζητούμενη περιοχή.  Η επιτροπή επέλεξε το ACROPOLIS SELECT HOTEL 3* - 135€ 

ανά άτομο. Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα ζητούμενα της 709/14-11-2022 

προκήρυξης του 2ου Γυμνασίου Νάξου, ασφάλειες αστικής ευθύνης NP ασφαλιστική και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ALLIANZ, δωρεάν συμμετοχή για 4 συνοδούς 

καθηγητές, σε μονόκλινα δωμάτια κι επιπλέον: α)ημιδιατροφή μίας ακόμη ημέρας, β) ένα 

τριήμερο διαμονή στην Πάρο και στην Σαντορίνη για κλήρωση μεταξύ των μαθητών και 

γ) 2 συμμετοχές με έκπτωση 50% για οικονομικά ασθενείς μαθητές/τριες.  

Τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα, μετά το χρονικό διάστημα των τριών 

ημερών να προχωρήσουν οι διαδικασίες υπογραφής του συμφωνητικού με το νόμιμο 

εκπρόσωπο του Happy days TRAVEL για την πραγματοποίηση της εκδρομής, σύμφωνα 

με την απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Νάξου. 

Γι’ αυτό συντάχθηκε πρακτικό και αφού διαβάστηκε μεγαλόφωνα, υπογράφεται όπως 

ακολουθεί. 

 

            Η Πρόεδρος                                                                    Τα μέλη 

 
  


