
 
  

 

Θέμα: 

Αξιολόγηση - ανάθεση των προσφορών των ταξιδιωτικών πρακτορείων για την 2ημερη 

Εκπαιδευτική Επίσκεψη 30 μαθητών και 2 εκπαιδευτικών στα Χανιά & ΚΠΕ Βάμμου στις 

2-3/12/2021 

 

Στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου σήμερα 10/11/2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 

11.00π.μ, στο γραφείο του Διευθυντή συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των 

ταξιδιωτικών πρακτορείων για την 2ημερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη αποτελούμενη από τoν κ. 

Βαρβεράκη Κων/νο ως πρόεδρο, την κ. Σταματάκη Χαρά  (ΠΕ04) και τον κ. Μαρκόπουλο 

Μάριο (ΠΕ7901) ως εκπροσώπους του συλλόγου καθηγητών, το π. Μιχούδη Δημήτριο ως 

εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και τους/τις μαθητές/τριες Σπλιάκο Αλκιβιάδη (Α2) , 

Βαρδάκη Ανδρονίκη (Β1) και Νύκταρη Σοφοκλή  (Β2) ως εκπροσώπους των μαθητών με 

δικαίωμα (1) μιας ψήφου.  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1) Την με αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-2-2020) 

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

Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», και το 

ΦΕΚ4187/τ.Β/ 10-9-2021, άρθ. 4  

2) τη με Αριθμ. Πρωτ. 420 – 3/11/2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

πραγματοποίηση 2ημερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη 30 μαθητών και 2 εκπαιδευτικών στα 

Χανιά & ΚΠΕ Βάμμου  όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου στις 3/11/2021 

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: 

 IQ Holidays 

 Vai Travel 

 Le grand Travel 

 Terrasanta Travel 

αξιολόγησε αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες κάθε ταξιδιωτικού πρακτορείου για 

τους ανωτέρω προορισμούς και λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των μαθητών 

αποφάσισε ομόφωνα: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,  

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπ/σης Κρήτης 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

             Ταχ. Δ/νση  : Γούρνες Πεδιάδος 

          Ταχ Κώδικας : 71500 – Ηράκλειο 

          Πληροφορίες : Κ.Βαρβεράκης 
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e-mail: mousiko@sch.gr 

 

Γούρνες,  9 Νοεμβρίου 2021 

Αρ. Πρωτ. 426 

 

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 

 

 

 

 



Η  2ημερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη 30 μαθητών και 2 εκπαιδευτικών στα Χανιά & ΚΠΕ 

Βάμμου του σχολείου μας να ανατεθεί στο ταξιδιωτικό γραφείο LE GRAND για διαμονή 

στο ξενοδοχείο HYPERION CITY HOTEL με τιμή 72€ (με ΦΠΑ). 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

                                                                                         


