
ΠΡΑΞΗ 4/12-2-2018 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ  

5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 

Σήμερα 12 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00΄ στο Γραφείο της 

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

συγκεντρώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, όπως αυτή συγκροτήθηκε 

σύμφωνα με την Πράξη 3/12-2-2018 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: 74/5-2-2018), που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Δ’ 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, και την επιλογή του πρακτορείου που θα 

αναλάβει την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ’  τάξης του σχολείου στην 

Κατερίνη Πιερίας. 

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 πέντε (5) σφραγισμένες 

προσφορές από τα παρακάτω πρακτορεία ταξιδίων:  

A/A ΑΡ.ΠΡΩΤ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΤΙΜΗ 

ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

1 92/09-2-18 IQ TRAVEL 195€ 10725€ 

2 93/09-2-18 OUR TRAVEL 198€ 10890€ 

3 94/09-2-18 Manessis 205€ 11275€ 

4 95/12-2-18 MD Travel  180€ 9900€ 

5 96/12-2-18 VLASSOPOULOS 180€ 9900€ 

 

  



Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των πρακτορείων και αφού 

έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, την εύκολη μετακίνηση και πρόσβαση στους χώρους επίσκεψης, 

καθώς και το ύψος της οικονομικής προσφοράς: 

αποφάσισε: 

α) να απορρίψει ομόφωνα την προσφορά του τουριστικού γραφείου MD Travel, καθώς 

διαπιστώθηκε ότι δεν συμπεριελάμβανε στο φάκελο της προσφοράς του, τα απαιτούμενα 

έγγραφα, όπως το «ειδικό σήμα λειτουργίας» και το συμβόλαιο ασφάλισης ταξιδιωτικής ευθύνης.  

β) να απορρίψει ομόφωνα τις προσφορές των IQ TRAVEL, OUR TRAVEL και Manessis, ως μη 

οικονομικά συμφέρουσες.  

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή,  

αποφάσισε ομόφωνα 

να αναθέσει τη διενέργεια της εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στην Κατερίνη από 

15/3/2018 μέχρι 18/3/2018, στο ταξιδιωτικό γραφείο VLASSOPOULOS, καθώς είχε την 

συμφερότερη οικονομικά προσφορά και πληρούσε τις προδιαγραφές της προκήρυξης και να 

προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι 

υποχρεώσεις του συγκεκριμένου ταξιδιωτικού γραφείου 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 στη Δ’ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, για την έγκριση της 

εκδρομής . 

Ορίστηκε προθεσμία υποβολής ενστάσεων τριών(3) εργάσιμων ημερών, δηλαδή μέχρι και 

την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00. 

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

 

H Πρόεδρος        Τα Μέλη 

 

 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
12/02/2018 


