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ΠΡΑΞΗ 10 
Θέμα : <<ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΟΜΑ-

ΔΑΣ του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ>> 

  Στα Δεμένικα, σήμερα, ημέρα  Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:30 στο Γραφείο του 

Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Δεμενίκων ύστερα από πρόσκλησή του, συνεδρίασε η Επιτροπή αξιολό-

γησης προσφορών των Ταξιδιωτικών Γραφείων, οι οποίες αφορούν την τετραήμερη εκπαιδευτική επί-

σκεψη που θα πραγματοποιήσει η ομάδα Πολιτιστικού Προγράμματος στην Θεσσαλονίκη. Η Επιτροπή 

συγκροτήθηκε με την υπ.αριθμ. 9/20-02-2020 πράξη του Διευθυντή του ΓΕΛ Δεμενίκων. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  

1. Τις διατάξεις της ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ/13-2-2020) με θέμα : ‘’Εκδρομές-εκ-

παιδευτικές επισκέψεις μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης εντός και εκτός της χώρας’’ 

2. Το υπ.αριθμ. Φ23.1/ 202/19-02-2020 έγγραφο με θέμα ‘’Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέρο-

ντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στα πλαίσια της τετραήμερης εκπαιδευτικής επί-

σκεψης της ομάδας Πολιτιστικού Προγράμματος στην Θεσσαλονίκη.’’ 

3. Τις νομίμως και συμφώνως προς την προκήρυξη υποβληθείσες προσφορές των Ταξιδιωτικών 

Γραφείων :  

i. MATTHEOS TOURS 

ii. RANIA TOURS 

iii. VAVOULIS TOURS  

iv. GERASIMOPOULOS TRAVEL 

προέβη στην αξιολόγηση των ανωτέρω προσφορών οι οποίες κατατέθηκαν στο γραφείο του Διευθυντή 

εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στους όρους της προκήρυξης. 

Οι τιμές των ξενοδοχείων ανά μαθητή όπως προκύπτει από τις προσφορές φαίνονται στον πίνακα που  

ακολουθεί :  

 

Ξενοδοχείο  
MATTHEOS 

TOURS 
RANIA 
TOURS 

VAVOULIS 
TOURS  

GERASIMOPOULOS 
TRAVEL 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Queen Olga   175    

Capsis 4* 172 169 176,24   

Perinthos  126    αποκλείεται 

Assembly 3* 129    αποκλείεται 

Telioni 3*  133  130  

 

 

Η Επιτροπή ύστερα από έλεγχο των εγγράφων, τιμών και υπηρεσιών και αφού απέκλεισε εξ’ αρχής  τα 

ξενοδοχεία και τα πρακτορεία που δεν πληρούν τους όρους της προκήρυξης  

Αποφασίζει ομόφωνα 

να δεχθεί ως καταλληλότερη και συμφέρουσα προσφορά που πληροί τους όρους της προκήρυξης αυτή 

του ταξιδιωτικού γραφείου GERASIMOPOULOS TRAVEL για το ξενοδοχείο TELIONI με τιμή ανά μαθητή 

130 €  και συνολικό κόστος 3770 € (με ενσωματωμένο τον ΦΠΑ)  και εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή του 

Γενικού Λυκείου Δεμενίκων να προβεί στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης - ανάθεσης της διοργά-

νωσης της τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης. 
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Ο Διευθυντής                                                         Τα μέλη  

             Παναγιωτακόπουλος Νικόλαος 

                                                                                Μπαϊλα Αναστασία 

                                                                                 Ασημακοπούλου Διονυσία  

                                                                                 Ρόδη Γκόλφω 

  

*(Η παρούσα Πράξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ) 
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