
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Στο Αίγιο σήµερα ηµέρα ∆ευτέρα 13 -03-2017  και ώρα 13:00 στο γραφείο 
της διευθύντριας του 2ου Γυµνασίου Αιγίου, συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των 
προσφορών των τουριστικών γραφείων για τη µετακίνηση των µαθητών της  Γ’ τάξης 
στην Έδεσσα που αποτελείται από τους: 

1) ∆ούκα Αγάθη –υποδιευθύντρια, ως πρόεδρο 2) Τσακελίδη Γεώργιο –
καθηγητή  3) Παναγάκη Νικόλαο- καθηγητή 4)  Μουστή Ιουλία –εκπρόσωπο του 
Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του σχολείου, 5) Τον πρόεδρο  του 15/µελούς 
Φειδάκη Σπύρο  και τους εκπροσώπους των 5/µελών της Γ΄ Γυµνασίου:  
Θεοδωρόπουλο Ανδρέα , Αθανασοπούλου Ιωάννα και Παπαϊωάννου Κωνσταντίνο.     
 Η επιτροπή αφού έλαβε υπ’όψιν την Υ.Α  33120/Γ∆4 (Αρ. φ. 681- 6/03/2017) 
που αφορά τις µετακινήσεις µαθητών, τις σφραγισµένες προσφορές των παρακάτω 
τουριστικών γραφείων: 

1. Σχίζας Tours 
2. Mattheos Tours 
3. Kavvadias Tours 

και µετά από έλεγχο συζήτησε επί των προσφερόµενων τιµών και υπηρεσιών, 
συνέταξε τους παρακάτω πίνακες αξιολόγησης: 

 
Για την 3ήµερη εκπαιδευτική εκδροµή στην Έδεσσα 4 µε 6 Μαΐου 2017: 

 
1. Σχίζας Tours Α) Τιµή ανά µαθητή 79€ µε τα εξής στοιχεία:  

HOTEL VERIOPOLIS (Βέροια) 4 αστέρων µε πρωινό   
Β) Τιµή ανά µαθητή 69€ µε τα εξής στοιχεία:  
ALFA (Έδεσσα)  3 αστέρων µε πρωινό (τρίκλινα 
δωµάτια µε διπλό και µονό κρεββάτι) 
Στην τιµή περιλαµβάνονται:  

• Μετακίνηση µε λεωφορείο 52 θέσεων µε όλες 
τις νόµιµες προδιαγραφές για όλο το 
πρόγραµµα της εκδροµής 

• Πολυτελή ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων σε 
τρίκλινα δωµάτια για τους µαθητές 

• Καθηγητές δωρεάν σε µονόκλινα δωµάτια 
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• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
• Ασφάλεια ατυχηµάτων και ασθένειας 
• Φόροι και ΦΠΑ 
• ∆ιόδια- διελεύσεις γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου 

 
2. Mattheos Tours Τιµή ανά µαθητή 69€ µε τα εξής στοιχεία:  

ALFA  3 αστέρων µε πρωινό. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται:  

• Η µεταφορά µε πολυτελή κλιµατιζόµενα 
πούλµαν 

• Η δωρεάν συµµετοχή των 3 συνοδών 
καθηγητών 

• 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο µε πρωινό, σε 
τρίκλινα για τους µαθητές και σε µονόκλινα για 
τους συνοδούς 

• Ασφάλεια αστικής-επαγγελµατικής ευθύνης 
• Ασφάλεια ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 

ατυχήµατος 
• Φόροι, διόδια, διέλευση γέφυρας Ρίου- 

Αντιρρίου 
• ∆ωρεάν χρήση του internet στα λεωφορεία µας 

κατόπιν διαθεσιµότητας 
 

3. KAVVADIAS 
TOURS 

78 € ανά µαθητή (σύνολο 3.042€)   
Ξενοδοχείο ALFA 3* 
Στην τιµή περιλαµβάνονται:  

• Μεταφορά µε πούλµαν 54 θέσεων το οποίο 
πληροί όλες τις προϋποθέσεις του 
νόµου(έλεγχος ΚΤΕΟ ,άδεια, πιστοποιητικό 
τεχνικού ελέγχου, αναφορά παλαιότητας κτλ) 

• ΦΠΑ 
• ∆ιαµονή µε πρωινό µπουφέ σε τρίκλινα κυρίως 

αλλά και δίκλινα και τετράκλινα για τους 
µαθητές και µονόκλινα για τους συνοδούς 
καθηγητές. 

• Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, 
πρόσθετη ταξιδιωτική ασφάλιση που θα 
καλύπτει τους µαθητές και τους συνοδούς 
καθηγητές σε περίπτωση ατυχήµατος ή 
ασθένειας. 

• Μεταφορές επισκέψεις σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα. 

• Συµµετοχή συνοδών-καθηγητών δωρεάν. 
 

 
  
Με βάση το γεγονός ότι τα πρακτορεία «Σχίζας Tours» και «Mattheos Tours»   
έδωσαν την ίδια ακριβώς οικονοµική προσφορά για την εκδροµή και στο ίδιο 



ξενοδοχείο, η επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα να δεχτεί ως καταλληλότερη προσφορά 
αυτή του «Μattheos Tours» εφόσον το πούλµαν µεταφοράς  µε αριθµό ΑΧΥ 7920  
που θα χρησιµοποιηθεί για τη µετακίνηση των µαθητών είναι κατασκευής 2007. Το 
λεωφορείο της προσφοράς του «Σχίζας  Τοurs» µε αριθµό ΑΧΧ 9177 έχει έτος 1ης 
κυκλοφορίας το 1998. 
Η προσφορά του «Vavoulis Tours» παρελήφθη εκπρόθεσµα µε courier στις 13.20 
παρόντων όλων των µελών της επιτροπής και δεν ελήφθη υπόψη. 
 

 
 
 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
                                      
 
 

Αυγέρη Μαριάνθη 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
∆ούκα Αγάθη 

                    Τσακελίδης Γεώργιος 
                   Παναγάκης Νικόλαος 

 Μουστή Ιουλία 
      Φειδάκη Σπύρος   

 Θεοδωρόπουλο Ανδρέα 
   Αθανασοπούλου Ιωάννα 

     Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος 
 


