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ΠΡΑΞΗ  12η 

το Ηρϊκλειο ςόμερα 25-10-2018 ημϋρα Πϋμπτη και ώρα 12.00, ςτο γραφεύο 

του διευθυντό του 6ου ΕΠΑΛ Ηρακλεύου, ςυνεδρύαςε ςε πλόρη απαρτύα η επιτροπό 

που όριςε ο διευθυντόσ με την αριθμό 21/19-10-2018 πρϊξη του, για την αξιολόγηςη 

των προςφορών των ταξιδιωτικών γραφεύων για την εκπαιδευτικό επύςκεψη, ςτο 

πλαύςιο του προγρϊμματοσ τησ Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ ςτο ΚΠΕ Νϊουςασ 

Ημαθύασ. 

 

Προςφορϋσ κατϋθεςαν τα παρακϊτω πρακτορεύα με την ςειρϊ που αναφϋρονται: 

1. VAI TRAVEL που πρωτοκολλόθηκε με     Α.Π 1287/25-10-2018 

2. LE GRAND  που πρωτοκολλόθηκε με     Α.Π 1290/25-10-2018 

3. LANDMARKS που πρωτοκολλόθηκε με     Α.Π 1286/25-10-2018 

4.CTRS   που πρωτοκολλόθηκε με                   Α.Π 1288/25-10-2018 

5.TERRA που πρωτοκολλόθηκε με                   Α.Π 1289/25-10-2018 

 

Αφού αποςφραγύςθηκαν οι προςφορϋσ ϋγινε η αξιολόγηςη των προςφορών 

με την λογικό που περιγρϊφεται παρακϊτω: 

• Διαπιςτώνεται ότι όλα τα παραπϊνω γραφεύα λειτουργούν νόμιμα και 

καλύπτουν τισ απαιτόςεισ που απαιτεύ η ςύμβαςη και ςύμφωνα και με την 

Τ.Α. 129287/Γ2 ΥΕΚ 2769/02.12.2011. 

• Για την επιλογό τησ καλύτερησ προςφορϊσ η επιτροπό αποφϊςιςε να λϊβει 

υπόψη τησ τισ παρακϊτω παραμϋτρουσ: 

 Ο υπολογιςμόσ γύνεται με βϊςη τουσ 82 μαθητϋσ που όδη ϋχουν προςκομύςει 

την ςχετικό δόλωςη ςυμμετοχόσ και ϋχουν προκαταβϊλλει 100€. 



 Λαμβϊνεται υπόψη ο αριθμόσ των δωρεϊν ςυμμετοχών που προςφϋρει το 

κϊθε πρακτορεύο. (free) 

Με την λογικό αυτό, και ςύμφωνα με τισ προςφορϋσ ςυντϊχτηκε ο παρακϊτω 

πύνακασ. 

   ΠΡΟΥΟΡΕ 

 

ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΑ 

ANEK MINOAN FREE 

VAI TRAVEL ------- 140 3 

LE GRAND   131 141 2 

CTRS 139 157 3 

LANDMARKS 118 129 4 

TERRA 137 149 4 

 

Διαπύςτωςε ότι το VAI TRAVEL προςφϋρει 3 (τρύα) free, το LE GRAND 

προςφϋρει 2 (δύο ) free,  το CTRS προςφϋρει 3 (τρύα ) free,  το LANDMARKS προςφϋρει 

4 (τϋςςερα ) free και το TERRA προςφϋρει 4 (τϋςςερα ) free. 

Η επιτροπό μετϊ από διεξοδικό ςυζότηςη και βϊςει του παραπϊνω πύνακα και 

των προώποθϋςεων που τϋθηκαν ςτην αρχό αποφϊςιςε να επιλϋξει ωσ καλύτερη 

προςφορϊ την προςφορϊ του LANDMARKS με την ΑΝΕΚ Lines. 

 

• Προθεςμύα για υποβολό ενςτϊςεων μϋχρι και την Δευτϋρα 29-10-2018 και ώρα 

11.00 πμ 

Για τον λόγο αυτό ςυντϊχτηκε η πρϊξη αυτό και υπογρϊφεται 

 

Ο Διευθυντόσ  

 

 

Κωνςταντύνοσ Αρχοντϊκησ        Σα μϋλη 

Καγιαλόσ  Κωνςταντύνοσ 

Μπικϊκησ Νικόλαοσ 

Φατζηπαναγιώτησ Αλϋξανδροσ 

Αρμουτύδησ Γεώργιοσ 

 

 


