
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 

         ΘΕΜΑ: « Διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για την εκπαιδευτική  

εκδρομή των μαθητών της B &Γ τάξης  στα Ιωάννινα» 

         Σήμερα την 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14.00 στο γραφείο του 

Διευθυντή του Γυμνασίου Αγριάς, συγκεντρώθηκε ύστερα από πρόσκλησή του η 

Επιτροπή η οποία συστήθηκε με την Πράξη 07/14-2-2019 του Διευθυντή του 

Γυμνασίου Αγριάς, με σκοπό την επιλογή τουριστικού πρακτορείου που θα αναλάβει 

την 2ήμερη εκδρομή που θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές της Β΄& Γ΄ τάξης στα 

Ιωάννινα από 1/04/2019 έως 02/04/2019 σύμφωνα με την  33120/ΓΔ4/28-2017 (ΦΕΚ  

681/06-3-2017). 

Τα παρόντα Μέλη της επιτροπής ήταν τα παρακάτω: 

1.- Πολυχρονόπουλος  Παντελής ΠΕ03 Διευθυντής του Σχολείου (Πρόεδρος) 

2.- Σάββα Αναστασία Καθηγήτρια ΠΕ06 (Μέλος) 

3.- Μιχαήλ Ελένη Καθηγήτρια ΠΕ02  (Μέλος) 

4.- Σουλικιάς Αντώνης Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 

Γυμνασίου Αγριάς. 

5.-  Παξιμαδάκης Χάρης και  Παναγιώτου Νικόλαος  ως εκπρόσωποι των μαθητών 

της Β΄& Γ΄τάξης. 

   Ο ως άνω Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε την επιτροπή για τις 

ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στην διαδικασία επιλογής πρακτορείου και 

κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη συνολικά τέσσερεις (04) σφραγισμένες 

προσφορές από τα κάτωθι πρακτορεία : 

1.- ΟΘΡΥΣ TRAVEL –ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΝΗΣ(Τιμή 68 ευρώ το άτομο) 

2.- VOUTSINOS TRAVEL (Τιμή 55 ευρώ το άτομο) 

3.- FOUR WAYS TRAVEL(Τιμή 59 ευρώ το άτομο) 

4.Art of Travel(Τιμή 65 ευρώ το άτομο) 

Οι παραπάνω προσφορές οι οποίες εστάλησαν εμπρόθεσμα στο Σχολείο προς 

αξιολόγηση από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή, καταρτίστηκαν σύμφωνα με 

την  35/18-2-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούσε την 

κατάθεση προσφοράς. 

H Επιτροπή εξετάζοντας τις ως άνω απαιτήσεις του σχολείου, όπως αυτές 

περιλαμβάνονται στην ως άνω πρόσκληση, και  αφού μελέτησε διεξοδικά τις 

τέσσερις (4) προσφορές των πρακτορείων και έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το 

συμφέρον των μαθητών του Σχολείου, την οργάνωση της εκδρομής, την πληρότητα 

του φακέλου προσφοράς και την αξιοπιστία των πρακτορείων, 

Αποφάσισε ομόφωνα 



1. Να αναθέσει την διενέργεια της 2ήμερης εκδρομής των μαθητών της Β΄& Γ΄ 

τάξης του Σχολείου στο πρακτορείο VOUTSINOS TRAVEL 

και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο 

θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου 

προς το σχολείο και του Σχολείου προς αυτό, διότι η προσφορά του 

συγκεκριμένου πρακτορείου πληροί όλες τις προϋποθέσεις και παρέχει όλες 

τις απαιτήσεις της προκήρυξης, είναι η πιο αξιόλογη ποιοτικά και οικονομικά 

προσφορά, αφού προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή (55 ευρώ) κατά άτομο 

από τις υπόλοιπες  προσφορές. 

Δίνεται προθεσμία δύο εργασίμων ημερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων, οι 

οποίες υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου τις εργάσιμες ώρες. 

  

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

1.- Πολυχρονόπουλος  Παντελής ΠΕ03 Διευθυντής του Σχολείου (Πρόεδρος) 

2.- Σάββα Αναστασία Καθηγήτρια ΠΕ06 (Μέλος) 

3.- Μιχαήλ Ελένη Καθηγήτρια ΠΕ02  (Μέλος) 

4.- Σουλικιάς Αντώνης Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 

Γυμνασίου Αγριάς. 

5.-  Παξιμαδάκης Χάρης και  Παναγιώτου Νικόλαος  ως εκπρόσωποι των μαθητών 

της Β΄& Γ΄τάξης. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


