
ΠΡΑΞΗ 2η/13-2-2020 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 5Ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΝΕΑΣ  

ΣΤΗ ΣΚΑΦΙΔΙΑ ΗΛΕΙΑΣ  - ΟΛΥΜΠΙΑ 
Σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30΄ στο Γραφείο 

της Διευθύντριας του 5ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης, ύστερα από πρόσκλησή της 

Διευθύντριας, συγκεντρώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, 

όπως αυτή συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Πράξη 1η/13-2-2020 της Διευθύντριας 

του σχολείου, με σκοπό την αξιολόγηση των προσφορών για την παραπάνω 

εκδρομή, που κατατέθηκαν στο σχολείο μετά από την Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 150/6-2-2020), που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Δ’ 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, και την επιλογή του 

πρακτορείου που θα αναλάβει την πραγματοποίηση της εκδρομής του σχολείου 

στην ΣΚΑΦΙΔΙΑ ΗΛΕΙΑΣ  - ΟΛΥΜΠΙΑ. 

Η Διευθύντρια ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που 

αφορούν την διαδικασία επιλογής πρακτορείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 

την Υπουργική Απόφαση 33120/ΓΔ4/ 06-03-2017 και κατέθεσε προς αποσφράγιση και 

μελέτη τέσσερις (4) σφραγισμένες προσφορές από τα παρακάτω πρακτορεία 

ταξιδίων: 

 ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΤΙΜΗ 
ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1 172/13-2-2020 Saronic Tours 240€  

2 173/13-2-2020 onlineHolidays.gr 225€  

3 174/13-2-2020 Vlassopoulos Travel Services 200€  

4 175/13-2-2020 TravelMood 220€  

 Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των πρακτορείων 

και αφού έλαβε υπόψη της το κόστος κατ’ άτομο, αλλά και το συνολικό κόστος 

(προσφορά δωρεάν συμμετοχών για μαθητές), την ασφάλεια, την εύκολη 

μετακίνηση και πρόσβαση στους χώρους επίσκεψης 

αποφάσισε ομόφωνα 

να αναθέσει τη διενέργεια της εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στο 

πρακτορείο Vlassopoulos Travel Services 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.         

              Το Πρακτικό αυτό μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό και τη βεβαίωση για την 

ασφαλή μετακίνηση των μαθητών (που συντάσσεται από το πρακτορείο) θα 

διαβιβαστούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο Γραφείο Δ.Ε. Δ’ Αθήνας για την 

έγκριση της εκδρομής . 

             Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής: 

Μαλλιάρα Πηνελόπη- Πρόεδρος 

Πρίμη Μαρία - Μέλος 

Κούβελος Ιωάννης - Μέλος 

Τσιρίκος Παναγιώτης - Μέλος 

Ρίσβας Χρήστος - Μέλος 

 

 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 

13/02/2020 


