
  

Πράξη 18
η
 

Στα Πεύκα, σήμερα Δευτέρα 4/4/2022 και ώρα 14:00 στο γραφείο της Διεύθυνσης του 1
ου

 Γυμνασίου 

Πεύκων, συγκροτήθηκε επιτροπή αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και επιλογής Γραφείου γενικού 

τουρισμού, για την πραγματοποίηση της 2ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Καστοριά, τις Πρέσπες 

και το Νυμφαίο,  αποτελούμενη από τους: 

1) Τουτό Νικόλαο (Υποδιευθυντή), ως πρόεδρο, ο οποίος αναπλήρωσε τη Διευθύντρια του σχολείου κα 

Χρυσάνθη Τζικούδη-Παπαγεωργίου που απουσιάζει με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού. 

2) Παπαζαπραΐδη Δημήτριο και Κούκκου  Παρασκευή, συνοδούς εκπαιδευτικούς 

3) Μαλλίνη Μαρία, πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και Κηδεμόνων του 1
ου

 Γυμνασίου Πεύκων και 

Κωστίνα Θεοδοσία, ταμία του Συλλόγου γονέων και Κηδεμόνων του 1
ου

 Γυμνασίου Πεύκων 

4) Μπιτσάκου Μάριο, μαθητή και γραμματέα του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου, Τσαρουχά Ελένη 

και Κουφοτάχη Μαρία, μαθήτριες και μέλη του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου 

Ο πρόεδρος της επιτροπής, αφού διαπίστωσε απαρτία, ζήτησε από τα μέλη να προχωρήσουν στο άνοιγμα 

και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη, σύμφωνα με την αριθμ. 

262/28-03-2022 πρόσκληση ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς. Η επιτροπή αφού 

έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456τ.Β’/2020),  που αφορά στις μετακινήσεις 

μαθητών και εκπαιδευτικών, εξέτασε τις οικονομικές προσφορές των ακόλουθων ταξιδιωτικών γραφείων: 

1) Polizas travel services:  65 ευρώ /μαθητή με πρωινό, ξενοδοχείο Limneon Resort & Spa (5*) και 4 

δωρεάν συμμετοχές για οικονομικά αδύναμους μαθητές. 

2) Apollo travel services: 60 ευρώ /μαθητή με πρωινό, ξενοδοχείο Limneon Resort & Spa (5*) και 5 

δωρεάν συμμετοχές για οικονομικά αδύναμους μαθητές. 

3) Notis Tours : 60 ευρώ /μαθητή με πρωινό σε μπουφέ, ξενοδοχείο Anastassiou Hotel (2*) ή 63 ευρώ 

/μαθητή με πρωινό, ξενοδοχείο Byzantium (3*) και 5 δωρεάν συμμετοχές για οικονομικά αδύναμους 

μαθητές. 

4) Ψωμιάδης Travel: 70 ευρώ /μαθητή με πρωινό, ξενοδοχείο Limneon Resort & Spa (5*). 

5) Excellent Luxury Car & Bus Services: 79 ευρώ /μαθητή με πρωινό, ξενοδοχείο Limneon Resort & Spa 

(5*). 

6) Herodotus Tours: 64 ευρώ /μαθητή με πρωινό, ξενοδοχείο Byzantium (3*) (προσφορά για 130±10 

μαθητές/τριες) ή 55 ευρώ /μαθητή με πρωινό, ξενοδοχείο Anastassiou Hotel (2*) (προσφορά για 

130±10 μαθητές/τριες) ή 68 ευρώ /μαθητή με πρωινό, ξενοδοχείο Limneon Resort & Spa (5*). 

Η επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά που επισύναψαν τα παραπάνω ταξιδιωτικά γραφεία και με βάση τα 

κριτήρια επιλογής, επέλεξε το τουριστικό γραφείο Apollo travel services με τιμή συμμετοχής 60 



  

ευρώ/μαθητή, λόγω του ότι κατέθεσε τη συμφερότερη προσφορά, στο ξενοδοχείο Limneon Resort & Spa 

(5*), το οποίο βρίσκεται σε καλή τοποθεσία και συγκεντρώνει υψηλή βαθμολογία σε ιστοσελίδες που 

παρέχουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. Τέλος, η Διευθύντρια θα ζητήσει από το τουριστικό 

γραφείο Apollo travel services επιβεβαίωση κράτησης του ξενοδοχείου και στη συνέχεια θα υπογράψει το  

σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που θα καθορίζει όλους τους όρους πραγματοποίησης της επίσκεψης. 

Ο πρόεδρος της επιτροπής    Τα μέλη της επιτροπής 

 

        Παπαζαπραΐδης Δημήτριος 

                    Τουτός Νικόλαος                                                       Κούκκου  Παρασκευή 

                                                                                              Μαλλίνη Μαρία 

Κωστίνα Θεοδοσία 

         Μπιτσάκου Μάριο 

                                                                                               Τσαρουχά Ελένη 

                                                                                               Κουφοτάχη Μαρία 

Ακριβές αντίγραφο 

από το πρωτότυπο 

Θεσσαλονίκη, 04/04/2022 


