
 

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  

 

ΠΡΑΞΗ 8η / 05-12-2022 

ΘΕΜΑ : « Συγκρότηση Επιτροπής και επιλογή τουριστικού γραφείου για την εκπαιδευτική 
επίσκεψη στην Αθήνα – Βουλή από 28 Φεβρουαρίου έως και 2 Μαρτίου ». 

Στην Αλεξανδρούπολη και στο γραφείο του Διευθυντή του 7ου Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης, σήμερα 

05 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ο διευθυντής του Σχολείου κ. Κολίδης Θεόδωρος 

συγκροτεί επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 ΥΑ Φ.14/89494/ΓΔ4/17-7-2020, ΦΕΚ 2888 που 

αποτελείται από τον κ. Κολίδη Θεόδωρο, διευθυντή του Σχολείου, ως πρόεδρο, τους συνοδούς 

εκπαιδευτικούς κ. Ρεβύθη Ζωή και Τζιαμπάζη Κωνσταντίνο και τις εκπρόσωπους του Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων κ. Παγώνη Νικολέτα και κ. Αθανασιάδου Μάνια, προκειμένου να αξιολογήσει 

τις προσφορές και να επιλέξει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής και ποιοτικής άποψης για 

την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Στ’ Τάξης του σχολείου μας στην Αθήνα, από 28 

Φεβρουαρίου έως και 2 Μαρτίου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 277/15-11-2022 πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου. 

Τα ταξιδιωτικά γραφεία  που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις προσφορές τους είναι: 1)  Το ΚΙΚΩΝ 

ΤΟΥΡΣ ΙΚΕ, 2) Το LEON TRAVEL CO και 3) Το DEMOCRITUS TRAVEL. Μετά από λεπτομερή εξέταση 

όλων των προσφορών η επιτροπή ομόφωνα επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο LEON TRAVEL CO, η 

προσφορά του οποίου είναι η πλέον συμφέρουσα συνυπολογίζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 

Το ποσό για τη μεταφορά με αεροπλάνο και τη διαμονή κάθε συμμετέχοντα μαθητή και γονέα, στο 

ξενοδοχείο Acropolis Hill, ανέρχεται στα 255 ευρώ.  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα όσα ζητούνται στην προκήρυξη, καθώς και τα έξοδα 

ξεναγού για την επίσκεψη στην Ακρόπολη, στο Μουσείο της Ακρόπολης και στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο. Κατατέθηκαν και ελέγχθηκαν όλα τα έγγραφα νομιμότητας του γραφείου. Η επιτροπή 

ολοκλήρωσε το έργο της και ο Διευθυντής του Σχολείου αναλαμβάνει τις σχετικές διατυπώσεις και 

λεπτομέρειες οργάνωσης της εκπαιδευτικής επίσκεψης.  

Αλεξανδρούπολη, 05-12-2022     Τα μέλη 

 Ο Διευθυντής   

     Τ.Σ.Υ.                Ρεβύθη Ζωή 

Κολίδης Θεόδωρος          Τζιαμπάζης Κωνσταντίνος 

            Αθανασιάδου Σταματίνα 

            Παγώνη Νικολέτα 



 

 

Ακριβές Aντίγραφο 

από το βιβλίο Πράξεων Διευθυντή 

του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης 

 

Αλεξανδρούπολη, 09/12/2022 

Ο Διευθυντής του σχολείου  

 

Κολίδης Θεόδωρος       


		2022-12-09T12:01:00+0200
	Theodoros Kolidis




