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Θέμα: Αξιολόγηση - ανάθεση των προσφορών των ταξιδιωτικών      

πρακτορείων για την πολυήμερη εκδρομή των μαθητών/τριών της  

Γ ΄ Τάξης σε   Πράγα - Βουδαπέστη ή Ρώμη - Φλωρεντία ή Θεσσαλονίκη - Μπάσκο - 

Σόφια - Φιλιππούπολη 

Στις Αρχάνες σήμερα 8/11/2019 2019, ημέρα Παρασκευή , και ώρα 9.00π.μ, στο γραφείο 

της Δ/ντριας του ΓΕΛ Αρχανών συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των 

ταξιδιωτικών πρακτορείων για την πενθήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης, αποτελούμενη από την 

κ. Δρακωνάκη Μαρία ως πρόεδρο, τη Μαρουκλή Μαρία. (ΠΕ03) και την Παπαγεωργίου 

Χριστίνα ΠΕ(03)  ως εκπροσώπους του συλλόγου καθηγητών, την Κουναλάκη Μαρία ως 

εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και τους/τις μαθητές/τριες Πρασανάκη Γιώργο (Γ2) , 

Γενειατάκη Ελισάβετ (Γ1), Μιχελάκη Μαριάννα (Γ2) και Δημήτριο Χατζηαθανασίου (Γ1) 

ως εκπροσώπους των μαθητών με δικαίωμα (1) μιας ψήφου.  

Η επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη:  

1) Τη με αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681/Β/06-03-2017) με 

θέμα : «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημοσίων και 

Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»,  

2) τη με Αριθμ. Πρωτ. 506/29-10-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

πραγματοποίηση της  πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ τάξης  του ΓΕΛ Αρχανών σε ένα από 

τους παραπάνω τρεις προορισμούς, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω προκήρυξη, όπως 

αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου στις 

29/10/ 2019,  

3) Τα κριτήρια επιλογής, δηλαδή η προσφορά να είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομικά για 

τους μαθητές, να παρέχει τις μέγιστες δυνατές εγγυήσεις ασφαλείας για τις μετακινήσεις 

τους και να ανταποκρίνεται πλήρως στα ζητούμενα της σχετικής προκήρυξης 

4) Τις προσφορές των πρακτορείων τουρισμού που κατατέθηκαν μέχρι τη λήξη της 

προθεσμίας από τα εξής πρακτορεία:  

Α. Για τον προορισμό Πράγα – Βουδαπέστη, τα ταξιδιωτικά γραφεία: 1) Kalamaki 

Travel, 2)Πίτσης Εμμανουήλ και 3)Miranda Travel 



B. Για τον προορισμό Ρώμη - Φλωρεντία, τα ταξιδιωτικά γραφεία: 1) Landmarks 

Travel, 2) Kalamaki Travel, 3) Le Grand, 4) Miranda Travel, 5) Πίτσης Εμμανουήλ 

Γ. Για τον προορισμό Θεσσαλονίκη - Μπάσκο - Σόφια - Φιλιππούπολη: 1) Le Grand, 

2)Vai Travel, 3) Landmarks Travel και 4) Connection Travel 

αξιολόγησε αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες κάθε ταξιδιωτικού πρακτορείου για τους 

ανωτέρω προορισμούς  και λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των μαθητών αποφάσισε 

ομόφωνα:  

Η εκδρομή της Γ΄ τάξης του σχολείου μας να ανατεθεί στο ταξιδιωτικό γραφείο 

Kalamaki Travel στον προορισμό Πράγα – Βουδαπέστη με τιμή 488€ (με ΦΠΑ) 

Ως ημερομηνία λήξης των πιθανών ενστάσεων ορίζεται η Τετάρτη 13/11/2019 στις 9.00π.μ. 

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ισχύει η παρούσα απόφαση. Για το σκοπό αυτό 

συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται ως εξής: 

      

 Η Διευθύντρια 

 

Δρακωνάκη Μaρία 

ΠΕ86 Πληροφορικής 
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