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Π Ρ Α Ξ Η  
 
 

Στην Ανδραβίδα και στο Γραφείο της Δ/ντριας του ΓΕΛ Ανδραβίδας, σήμερα 26/10/2017 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 13:30 συνήλθε, ύστερα από πρόσκληση της προέδρου Αρβανιτάκη Ευθυμίας, η Επιτροπή για την 
αξιολόγηση των προσφορών που κατέθεσαν τα τουριστικά γραφεία που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την 
εξυπηρέτηση της 5ήμερης εκδρομής της Γ΄ τάξης στη Θεσσαλονίκη , αποτελούμενη από τους: 

1. Αρβανιτάκη Ευθυμία  Δ/ντρια του ΓΕΛ Ανδραβίδας Πρόεδρο. 
2. Μασσαράς Θεοχάρης  (ΠΕ01),  αρχηγός  της εκδρομής – μέλος. 
3. Χατζηνικολάου Ειρήνη (ΠΕ02), συνοδό της εκδρομής – μέλος. 
4. Λιαπαρίνος Κωνσταντίνος , Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων – μέλος. 
5. Λαγογιάννη Ασημίνα,  μαθήτρια της Γ΄ τάξης και πρόεδρος του 15μελούς. 

 
Η  επιτροπή  δέχτηκε  2 (δύο)  σφραγισμένες  προσφορές από  τα  τουριστικά  γραφεία: 

• ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ tours (Λεχαινά) [8405,00 € ή 205,00 € ανά μαθητή]   

• Γραφείο γενικού τουρισμού Connection  (Θεσσαλονίκη) [149 € ~ 259 € ανά μαθητή] 
Οι  προσφορές κατατέθηκαν σφραγισμένες και εμπρόθεσμα. 
Η πρόεδρος ενώπιον των μελών της επιτροπής  αποσφράγισε τις  προσφορές και τις έθεσε υπόψη των μελών 
της επιτροπής. Η επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη την υπ’ αριθμό 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ΄Β/06-03-
2017) Υ.Α. που αφορά τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών  

1. Να απορρίψει την προσφορά του «Γραφείου γενικού τουρισμού Connection» ως αόριστη σχετικά με το 
ξενοδοχείο (άγνωστη τοποθεσία και αβέβαιη διαθεσιμότητα δωματίων) αλλά και το όχημα μεταφοράς 
ακαθόριστο (ενοικιαζόμενο λεωφορείο από άγνωστη εταιρεία).   
2. Να δεχθεί την προσφορά του τουριστικού γραφείου «ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ tours» (8405,00 € ή 205,00 € ανά 
μαθητή) ως πιο αξιόπιστης και πληρούσας επακριβώς  τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος που ανάρτησε το σχολείο μας. Δηλαδή α) Το ξενοδοχείο είναι εντός του ζητουμένου 
οικοδομικού τετραγώνου στο κέντρο της πόλης, με 7 τρίκλινα και 10 δίκλινα δωμάτια για τους μαθητές, 
καθώς και 3 μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές με πρωϊνό και β) Το λεωφορείο είναι ιδιοκτησίας του 
Τουριστικού Γραφείου με αριθμό κυκλοφορίας ΗΑΗ 6448 και διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (Άδεια 
κυκλοφορίας, Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, Δελτίο τεχνικού ελέγχου οχήματος – ΚΤΕΟ), 
αντίγραφα των οποίων έχει συμπεριλάβει στην προσφορά του.  γ) Κάλυψη όλων των διοδίων της 
διαδρομής και διέλευση από τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. δ) Ασφάλεια Ευθύνης Διοργανωτή (GENERALI) ε) 
Ασφάλεια κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας και στ) Συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. 24%. 
Επιπλέον υπάρχει αίσθημα εμπιστοσύνης λόγω προηγούμενης καλής συνεργασίας με το συγκεκριμένο 
τουριστικό γραφείο. 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή (σε τέσσερα πρωτότυπα) και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Η Πρόεδρος 
 

Αρβανιτάκη Ευθυμία  

Τα Μέλη. 

Μασσαράς Θεοχάρης  

Χατζηνικολάου Ειρήνη  

Λιαπαρίνος Κωνσταντίνος   

Λαγογιάννη Ασημίνα   

α  π  ε φ  ά  σ  ι  σ  ε      ο  μ  ό  φ  ω  ν  α 


