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ΘΔΜΑ: ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΠΣΑΗΜΔΡΗ 
ΔΚΓΡΟΜΗ ΣΑ ΥΑΝΙΑ 
ηελ Αηγείξα ζήκεξα, εκέξα Παξαζθεπή, 21-12-2018 θαη ώξα 11:00 π.κ. ζην 
γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή Γεληθνύ Ιπθείνπ Αηγείξαο ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή 
αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ ησλ ηαμηδησηηθώλ γξαθείσλ ζρεηηθά κε ηελ 
κεηαθίλεζε ησλ καζεηώλ ηεο Γ΄ Ιπθείνπ  γηα ηελ επηαήκεξε εθδξνκή ηνπο 
ζηα Υαληά από 02/03/2019 έσο θα ηελ 08/03/2019, πνπ απνηειείηαη από ηνπο: 
1. Παλαγησηαθόπνπιν Αλδξέα ΠΔ02, Γηεπζπληή ηνπ Γεληθνύ Ιπθείνπ Αηγείξαο 
2. παλνύ Αζελά, ΠΔ04.01, αξρεγό ηεο εθδξνκήο 
3. Θαιέιιε Παλαγηώηε ΠΔ11, ζπλνδό ηεο εθδξνκήο 
4. Παπαλδξένπ Διέλε, εθπξόζσπν ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ 
5. Ρόδν Αιέμαλδξν, πξόεδξν 15κεινύο Ιπθείνπ 
Ζ επηηξνπή αθνύ έιαβε ππ' όςε ηεο ηελ ΤΑ 33120/ΓΓ4/28 – 2 – 2017 (ΦΔΘ 
681, η. Β, 6 – 3 – 2017) πνπ αθνξά ηηο εθδξνκέο - κεηαθηλήζεηο καζεηώλ θαη 
εθπαηδεπηηθώλ θαη ηηο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ησλ παξαθάησ ηαμηδησηηθώλ 
γξαθείσλ: 
1. ΥΗΕΑ tours  
2. ON LINE HOLIDAYS 
3. mattheos tours 
4. RANIA TOURS  
5. Happy Days Travel 
6. Γεξαζηκόπνπινο 
 
θαη κεηά από αλαιπηηθό έιεγρν ησλ πξνζθνξώλ, ζπδήηεζε επί ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ ηηκώλ θαη ππεξεζηώλ θαη κε βάζε ην πεξηερόκελν ηεο από 
12/12/2018 πξνθήξπμεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (Φ.23.5.204 144/199 – 
12/12/2018), απνθάζηζε  
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λα δερζεί σο θαηαιιειόηεξε θαη πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά ζε ζπλδπαζκό κε ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο θαη ηε ζέζε ηνπ 
μελνδνρείνπ (θνληηλόηεξα πξνο ηελ πόιε) απηήλ  ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ 
«ON LINE HOLIDAYS» κε ζπλνιηθή ηηκή 7803 επξώ (289 αλά καζεηή) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηπιένλ αζθάιεηαο αζζελείαο θαη αηπρήκαηνο θαη 
εμνπζηνδνηεί ηoλ Γηεπζπληή ηνπ Γεληθνύ Ιπθείνπ Αηγείξαο λα πξνρσξήζεη 
ζηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο δηνξγάλσζεο ηεο 
εθδξνκήο ζην παξαπάλσ γξαθείν. 

Δπεηδή ηα ζρνιεία από ζήκεξα 21/12/2018 θιείλνπλ γηα δηαθνπέο, 
δίλνληαη ηξεηο εκέξεο, από ηηο 8/01/2019 κέρξη ηηο 10/01/2019 θαη ώξα 12:00 
κ.κ. γηα ππνβνιή έλζηαζεο. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο, απηνδίθαηα ζα θιεζεί 
ν εθπξόζσπνο ηνπ γξαθείνπ ηνπ πξαθηνξείνπ «ON LINE HOLIDAYS» ζην 
ζρνιείν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. 

Οη πξνζθνξέο θπιάζζνληαη ζε θάθειν εθδξνκήο ζην ζρνιείν. 
Γηα ην ζέκα απηό ζπληάρζεθε ε πξάμε απηή θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 
 

                Σα Μέλη 
 

πανού Αθηνά 
Καλέλληρ Παναγιώηηρ 
Παπανδπέος Δλένη 
Ρόζορ Αλέξανδπορ 
 
 

O Γιεςθςνηήρ 
 

 

 

Παναγιωηακόποςλορ Ανδπέαρ 
Φιλόλογορ 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΠΡΑΞΔΩΝ ΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 
Αιγείπα, 02-11-2017 

 
Ο Γιεςθςνηήρ 

 
Παναγιωηακόποςλορ Ανδπέαρ 

Φιλόλογορ 
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