
Μαρούσι,  Δευτέρα  28 Μαρτίου 2022 

 

Πράξη 16 η  

στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή 

 

Θέμα: 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 
 

Στο Μαρούσι, σήμερα 24 Μαρτίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. ο 

υπογραφόμενος Τζώρτζης Κωνσταντίνος, Διευθυντής του 4ου Γενικού Λυκείου Αμαρουσίου, 

αφού έλαβα υπ’ όψιν: 

α) την Υ.Α. 20883 /ΓΔ4/ Φ.Ε.Κ. 456 / τ. Β΄/ 13-02-2020 του ΥΠΑΙΘ , 

β) την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 4ου ΓΕΛ Αμαρουσίου με Α.Π. 62/17-3-2022 

και ΑΠ 63/17-3-2022, οι οποίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας 

σ υ γ κ ρ ο τ ώ 

επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών τουριστικών πρακτορείων για την πραγματοποίηση 

της εκπαιδευτικής εκδρομής της Α΄ Τάξης στην Πάτρα από 14 Απριλίου 2022 έως 15 

Απριλίου 2022 και για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής της Β΄ Τάξης στο 

Ναύπλιο από 14 Απριλίου 2022 έως 15 Απριλίου 2022,  ως εξής: 

1)    Κωνσταντίνος Τζώρτζης, Διευθυντής 4ου ΓΕΛ Αμαρουσίου, ως πρόεδρος, 

2)     Μαλλάς Κωνσταντίνος, υποδιευθυντής του  4ου ΓΕΛ Αμαρουσίου, ως μέλος, 

3)   Μαγνήσαλης Νικόλαος, εκπαιδευτικός του 4ου ΓΕΛ Αμαρουσίου, ως μέλος 

4)       Λόγου Δήμητρα Ειρήνη ,  μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, 

ως μέλος, 

Η ανωτέρω Επιτροπή συνήλθε σήμερα, Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00 στο Γραφείο 

του 4ου ΓΕΛ Αμαρουσίου με παρόντα όλα τα μέλη της. 

Οι προσφορές που, βάσει της προκήρυξης του σχολείου, υποβλήθηκαν έως τις 24/3/2022 και 

ώρα 10:30, έχουν ως εξής: 

Α. Για την εκδρομή της Α΄τάξης στην Πάτρα: 

1)  Από το πρακτορείο Manessis Travel, με τελική τιμή ανά μαθητή 130 ευρώ, 

2)   Από το πρακτορείο Zorpidis, με τελική τιμή ανά μαθητή 115 ευρώ, 

3) Από το πρακτορείο     at Holidays   με τελική τιμή ανά μαθητή 125 ευρώ, 

4) Από το πρακτορείο  Royalty Escapes   με τελική τιμή ανά μαθητή 130 ευρώ, 

 

 

 Β. Για την εκδρομή της Β΄τάξης στο Ναύπλιο: 

1)  Από το πρακτορείο, at Holidays    με τελική τιμή ανά μαθητή 128 ευρώ, 

2)   Από το πρακτορείο Zorpidis, με τελική τιμή ανά μαθητή 125 ευρώ, 

3) Από το πρακτορείο   Royalty Escapes  με τελική τιμή ανά μαθητή 115 ευρώ, 

 

Ε π ε ι δ ή 

Ι. η προσφορά του πρακτορείου  Zorpidis,  πληροί όλες τις προδιαγραφές που τέθηκαν με την 

προκήρυξη του Σχολείου και συγκεκριμένα: 

α. μετακινήσεις σε τόπους και χρόνους που ορίζει το Σχολείο και με αξιόπιστα μεταφορικά 

μέσα, 



β. διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων ASTIR HOTEL PATRA στην Πάτρα, 

γ. η διαμονή θα γίνει σε τρίκλινα κυρίως δωμάτια, 

δ. σαφή κάλυψη των αναγκών διατροφής των εκδρομέων στο ξενοδοχείο (με πρωινό και 

γεύμα σε μπουφέ), 

ε. βεβαίωση διαθεσιμότητας δωματίων στο ξενοδοχείο, 

στ. όλες τις απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις, 

ζ. Τρεις (3) δωρεάν συμμετοχές για  τους οικονομικά ασθενέστερους μαθητές. 

ΙΙ. η προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου Zorpidis είναι η οικονομικότερη έναντι όλων 

των άλλων πρακτορείων και  

Ε π ε ι δ ή 

Ι. η προσφορά του πρακτορείου Royalty Escapes  πληροί όλες τις προδιαγραφές που τέθηκαν 

με την προκήρυξη του Σχολείου και συγκεκριμένα: 

α. μετακινήσεις σε τόπους και χρόνους που ορίζει το Σχολείο και με αξιόπιστα μεταφορικά 

μέσα, 

β. διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων AMALIA  στο Ναύπλιο, 

γ. η διαμονή θα γίνει σε τρίκλινα κυρίως δωμάτια, 

δ. σαφή κάλυψη των αναγκών διατροφής των εκδρομέων στο ξενοδοχείο (με πρωινό και 

γεύμα σε μπουφέ), 

ε. βεβαίωση διαθεσιμότητας δωματίων στο ξενοδοχείο, 

στ. όλες τις απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις, 

ζ. Τρεις (3) δωρεάν συμμετοχές για  τους οικονομικά ασθενέστερους μαθητές. 

ΙΙ. η προσφορά του πρακτορείου Royalty Escapes  είναι η οικονομικότερη έναντι όλων των 

άλλων πρακτορείων 

 

η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών Ταξιδιωτικών Πρακτορείων για την εκπαιδευτική 

εκδρομή της Α΄ Τάξης του 4ου Γενικού Λυκείου Αμαρουσίου κατά το σχολικό έτος 2021-2022 

και για την εκπαιδευτική εκδρομή της Β΄ Τάξης του 4ου Γενικού Λυκείου Αμαρουσίου κατά 

το σχολικό έτος 2021-2022 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

ομόφωνα την ανάθεση της διεξαγωγής της εκδρομής για την Α΄ Λυκείου στο Ταξιδιωτικό 

Πρακτορείο    Zorpidis,και για τη Β΄ Λυκείου στο ταξιδιωτικό πρακτορείο Royalty Escapes   

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε η παραπάνω πράξη και υπογράφεται όπως ακολουθεί 

(ακολουθούν υπογραφές). 

 

 

       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

       Τζώρτζης Κωνσταντίνος 
 


