
Πράξη 8
η
 

Στα Πεύκα, σήμερα Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00 στο γραφείο της Διευθύντριας του 1
ου

 

Γυμνασίου Πεύκων, συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και επιλογής Γραφείου 

γενικού τουρισμού για την πραγματοποίηση της 4ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Κρήτη, η οποία 

συγκροτήθηκε με την αριθμ. 6/21-10-2022 Πράξη της Διευθύντριας του 1
ου

 Γυμνασίου Πεύκων, 

αποτελούμενη από τους: 

1) Τζικούδη-Παπαγεωργίου Χρυσάνθη (Διευθύντρια), ως πρόεδρο 

2) Στράνταρη Ολυμπία, υποδιευθύντρια, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 

3) Ίγγιλη Πασχαλίνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03.ΕΑΕ 

4) Κωστίνα Θεοδοσία και Μαβίδου Ταμάρα, μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου 

Γυμνασίου Πεύκων
1
  

5) Χάλμπα Μαρία και Τζαβέα Μυρσίνη, μαθήτριες και μέλη του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου
2
 που 

θα λάβουν μέρος στην εκπαιδευτική επίσκεψη 

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

και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κρήτη, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ 1019/13-10-2022 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 (προσφορές  ξενοδοχείων  με ημιδιατροφή): 

1) Herodotus tours: Με ημιδιατροφή: 365 ευρώ /μαθητή Castello City Hotel 4*, 375 ευρώ /μαθητή Capsis 

Astoria 4* και 389 ευρώ /μαθητή Ibis Styles 4*.  

2) Grecos Travel: Με ημιδιατροφή: 277 ευρώ /μαθητή Castello City Hotel 4* και 285 ευρώ /μαθητή Ibis 

Styles 4*. 

3) Apollo Travel Services: Με ημιδιατροφή: 282 ευρώ /μαθητή Marilena Hotel 4*. 

4) Polizas travel services: Με ημιδιατροφή: 290 ευρώ /μαθητή Marilena Hotel 4*. 

5) Focus travel agency: Με ημιδιατροφή: 305 ευρώ /μαθητή Castello City Hotel 4*, 315 ευρώ /μαθητή 

Capsis Astoria 4*, 335 ευρώ /μαθητή Ibis Styles 4*. 

6) Mazi travel and events: Με ημιδιατροφή: 388 ευρώ / μαθητή και με πρωινό και  355 ευρώ / μαθητή 

Galaxy Iraklio Hotel 5* (1
η
 μέρα αναχώρηση στις 19:25 και τελευταία ημέρα αναχώρηση 07:00) 

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

κριτήρια επιλογής,  

I. επέλεξε το τουριστικό γραφείο Apollo Travel Services με τιμή συμμετοχής 282 ευρώ/μαθητή, λόγω 

του ότι κατέθεσε τη συμφερότερη προσφορά με το ξενοδοχείο Marilena Hotel 4* με ημιδιατροφή. 

Τέλος, η επιτροπή ανέθεσε στη Διευθύντρια να ζητήσει από το τουριστικό γραφείο επιβεβαίωση 

κράτησης του ξενοδοχείου και να προβεί στη συνέχεια σε συμφωνία για τον οικονομικό διακανονισμό 

ως εξής: Το 20% του συνολικού ποσού αμέσως μετά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, το 

60% στα τέλη του Μαρτίου και το υπόλοιπο 20%  δύο εργάσιμες ημέρες μετά το τέλος της επίσκεψης. 

                                                           
1
 εκπροσωπούνται με μία (1) ψήφο 

2
 χωρίς δικαίωμα ψήφου 



II. Κατέταξε ως 2
η
 συμφερότερη την  προσφορά του τουριστικού γραφείου Grecos Travel με τιμή 

συμμετοχής 285 ευρώ/μαθητή (Ibis Styles 4*) και 3
η 

συμφερότερη την προσφορά του τουριστικού 

γραφείου Polizas travel services με τιμή συμμετοχής 290 ευρώ/μαθητή (Marilena Hotel 4*). 

Η Διευθύντρια                                                                Τα μέλη της επιτροπής 

Τ.Σ.Υ.                                                                                          ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

από το πρωτότυπο 

Θεσσαλονίκη, 24/10/2022 

Η Διευθύντρια 

 

 

Χρυσάνθη Τζικούδη-Παπαγεωργίου 


