
 
 

ΠΡΑΞΗ 18η /26-02-2019 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟΤ 

 

ΘΕΜΑ: “ Διαγωνιζμός με ενζθράγιζηες προζθορές για ηην εκπαιδεσηική 

πολσήμερη εκδρομή ηων μαθηηών ηης Α΄ Λσκείοσ ζηη Θράκη – Κομοηηνή 

οδικώς. 

 

Σήκεξα ηελ 26 Φεβροσαρίοσ 2019 θαη ψξα  12.30μ.μ ζην γξαθείν ηνπ 

Δηεπζπληή ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Σθχδξαο, ζπγθεληξψζεθε χζηεξα απφ πξφζθιεζή 

ηνπ ε Επηηξνπή ε νπνία ζπζηήζεθε κε ηελ Πξάμε 17/25-02-2019 ηνπ Δηεπζπληή 

ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Σθχδξαο, κε ζθνπφ ηελ επηινγή ηνπξηζηηθνχ πξαθηνξείνπ πνπ 

ζα αλαιάβεη ηελ 4ήμερη εθδξνκή πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηεο Α΄ 

ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Σθχδξαο ζηε Θράκη - Κομοηηνή  απφ 04/04/ 2019 έσο 

07/04/2019 ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α.33120/ΓΔ4/28-02-2017  (ΦΕΚ.681/06-03-2017), 

άρθρο 13 παρ. 2.  

Τα παξφληα Μέιε ηεο επηηξνπήο ήηαλ ηα παξαθάησ:  

1.- Μιζαηλίδης Εσζηάθιος  Δ/νηής ηοσ Γενικού Λσκείοσ κύδρας (Πρόεδρος) 

2.- Αποζηολίδοσ Ελπίδα ΠΕ02  (Μέλος) 

3.- Αποζηολίδοσ Ελένη   ΠΕ05 (Μέλος) 

4.- Φράγκος Κων/νος Εκπρόζωπος ηοσ  σλλόγοσ Γονέων και Κηδεμόνων 

ηοσ Γενικού Λσκείοσ κύδρας 

5.- Μόκρης Υρήζηος Εκπρόζωπος ηων 5/μελών σμβοσλίων ηων Μαθηηικών 

Κοινοηήηων ποσ θα λάβοσν μέρος ζηην εκδρομή 

 

Ο  σο άλσ Δηεπζπληήο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Σθχδξαο ελεκέξσζε ηελ 

επηηξνπή γηα ηηο ηζρχνπζεο εγθπθιίνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο 

πξαθηνξείνπ θαη θαηέζεζε πξνο απνζθξάγηζε θαη κειέηε ζπλνιηθά έμη  (06) 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη πξσηνθνιιεκέλεο ζην πξσηφθνιιν ηνπ Σρνιείνπ  

απφ ηα θάησζη πξαθηνξεία  

 

1. Zorpidis Travel 

2. Perperidis Panagiotis Holidays 

3.  K.P HOLIDAYS 

4.  Tsavdaris Travel 



 
 

5. HORBY  TRAVEL 

6.  mazi TRAVEL 

 

Οη παξαπάλσ πξνζθνξέο νη νπνίεο απεζηάιεζαλ εκπξφζεζκα ζην Γεληθφ 

Λχθεην Σθχδξαο πξνο αμηνιφγεζε απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην επηηξνπή, 

θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηελ 77/18-02-2019 πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο πνπ αθνξνχζε ηελ θαηάζεζε πξνζθνξάο γηα ηελ πνιπήκεξε 

εθδξνκή. Η πνιπήκεξε εθδξνκή αθνξά ηε Θξάθε - Κνκνηελή, σο ηφπνπ δηακνλήο. 

Τα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ηα ιεσθνξεία θαη επεηδή ε 

εθδξνκή, σο επί ην πιείζηνλ, πξνβιέπεη νδηθέο κεηαθηλήζεηο πνιιψλ ρηιηνκέηξσλ 

δεηείηαη ηα ιεσθνξεία λα είλαη ηδηφθηεηα θαη κε νδεγφ ή νδεγνχο ηνπ ηδίνπ 

ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ γηα ηε κεγαιχηεξε αζθάιεηα ησλ κεηαθηλήζεσλ. Η θαηεγνξία 

ησλ θαηαιπκάησλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4*. Επηπξφζζεηεο απαηηήζεηο ηνπ 

Σρνιείνπ αθνξνχλ ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ καζεηψλ, πξστλφ ζην μελνδνρείν, 

ηα δσκάηηα θπξίσο ηξίθιηλα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλφθιηλα θαη δίθιηλα γηα ηνπο 

θαζεγεηέο θαη 2 Free γηα ηνπο καζεηέο.  

H Επηηξνπή εμεηάδνληαο ηηο σο άλσ απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ, φπσο απηέο 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ σο άλσ πξφζθιεζε, απεηθφληζε απηέο (πξνζθνξέο)  ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ πξαθηηθνχ απηνχ κε 

ζρεηηθά θξηηήξηα φπσο απηά πεξηιακβάλνληαη ζηελ 77/18-02-2019 πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.  Αθνχ κειέηεζε δηεμνδηθά ηηο έμη  (06) πξνζθνξέο ησλ 

πξαθηνξείσλ θαη έιαβε ππφςε ηεο ηελ αζθάιεηα, ην ζπκθέξνλ ησλ καζεηψλ ηνπ 

Σρνιείνπ, ηελ νξγάλσζε ηεο εθδξνκήο, ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο 

θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ πξαθηνξείσλ, 

 

Αποθάζιζε ομόθωνα 

1. Να απνξξίςεη φιεο ηηο πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ μελνδνρεία 3*. 

2. Να απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξαθηνξείνπ K.P. HOLIDAYS φζνλ 

αθνξά ην μελνδνρείν Achillio Hotel, ην νπνίν ελψ ζηελ πξνζθνξά ηνπ 

πξαθηνξείνπ θαίλεηαη λα είλαη 4*, δηαπηζηψζεθε θαηφπηλ ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο κε ην μελνδνρείν φηη είλαη  3*, φπσο άιισζηε θαίλεηαη θαη ζε 

πξνζθνξά άιινπ ηνπξηζηηθνχ πξαθηνξείνπ. 

3. Να αλαζέζεη ηελ δηελέξγεηα ηεο 4ήμερης εθδξνκήο ησλ καζεηψλ ηεο Α΄ 

ηάμεο  ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Σθχδξαο ζηε Θξάθε - Κνκνηελή  ζην πξαθηνξείν  



 
 

Perperidis Panagiotis Holidays θαη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηε ζχληαμε 

ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη φιεο νη ππνρξεψζεηο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξαθηνξείνπ πξνο ην ζρνιείν θαη ηνπ Σρνιείνπ πξνο 

απηφ, δηφηη ε πξνζθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξαθηνξείνπ πιεξνί φιεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη παξέρεη φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνθήξπμεο, είλαη ε πην 

αμηφινγε πνηνηηθά θαη νηθνλνκηθά πξνζθνξά, αθνχ πξνζθέξεη ηε 

ρακειφηεξε ηηκή (99 εσρώ) θαηά άηνκν απφ ηηο ππφινηπεο πέληε (05)  

πξνζθνξέο.  

Η επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξαθηνξείνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

1.- Τξεηο δηαλπθηεξεχζεηο (03) ζην  Ξελνδνρείν CHRIS & EVE ζηελ Κνκνηελή 

4(****), ζε ηξίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλφθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνχο.  

2.- Ιδηφθηεηα θιηκαηηδφκελα πνχικαλ πξφζθαηα ειεγκέλα απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο κε δψλεο αζθαιείαο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. 

Μεηάβαζε νδηθψο απφ ην Σρνιείν ζηελ Κνκνηελή θαη ην αληίζηξνθν θαζψο θαη 

ζηνπο ινηπνχο πξνβιεπφκελνπο πξννξηζκνχο θαζψο θαη ζε φιεο ηηο κεηαθηλήζεηο 

πνπ ζα απαηηεζνχλ.  

3- Αζθαιηζηηθή θάιπςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο απφ ηελ αζθαιηζηηθή 

εηαηξία ΑΝΑΞ Αζθαιηζηηθή (Αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζχλεο θαη πιήξε 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Αξηζκφο ζπκβνιαίνπ 11662184). 

5.- Γηα ηνπο καζεηέο ζα δηαηεζνχλ δύο (02) δσξεάλ εηζηηήξηα. 

6.- Δηάζεζε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ ΕΟΤ. 

7.- Πξστλφ  ζην Ξελνδνρείν. 

 

 Τν πξαθηηθφ απηφ καδί κε ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ θαη ηε βεβαίσζε γηα ηελ 

αζθαιή κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ (πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην πξαθηνξείν) ζα 

δηαβηβαζηνχλ κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά ζην ηκήκα εθδξνκψλ ηεο ΔΔΕ 

Έδεζζαο γηα ηελ έγθξηζε ηεο εθδξνκήο. 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηηο 27/02/2019 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ Σθχδξαο. Δίλεηαη πξνζεζκία ηξηψλ εκεξψλ γηα ηελ  ππνβνιή ηπρφλ 

ελζηάζεσλ, νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ηηο εξγάζηκεο 

ψξεο. 

Αθνινπζεί ε απεηθφληζε ησλ πξνζθνξψλ (κφλν γηα μελνδνρεία 4*) σο πξνο ην 

θχξην κέξνο ηνπο ζε Πίλαθα 



 
 

A/A ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΪΝΟ ΑΦΑΛEIA FREE 
ΣΙΜΗ/ 
ΑΣΟΜΟ 

1 Tsavdaris Travel Arcadia Hotel 4* ΝΑΙ ΝΑΙ 2  125 € 

2 
Perperidis 
Panagiotis 
Holidays 

CHRIS & EVE 4* ΝΑΙ ΝΑΙ 2 99 € 

3 Zorpidis Travel Arcadia Hotel  4* ΝΑΙ ΝΑΙ OXI 120 € 

4 HORBY TRAVEL Arcadia Hotel 4* ΝΑΙ ΝΑΙ 2  140 €  

 

Γηα ην ιφγν απηφ ζπληάρζεθε απηφ ην πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο: 

1.- Μιζαηλίδης Εσζηάθιος  Δ/νηής ηοσ Γενικού Λσκείοσ κύδρας (Πρόεδρος) 

2.- Αποζηολίδοσ Ελπίδα ΠΕ02  (Μέλος) 

3.- Αποζηολίδοσ Ελένη   ΠΕ05 (Μέλος) 

4.- Φράγκος Κων/νος Εκπρόζωπος ηοσ  σλλόγοσ Γονέων και Κηδεμόνων 

ηοσ Γενικού Λσκείοσ κύδρας 

5.- Μόκρης Υρήζηος Εκπρόζωπος ηων 5/μελών σμβοσλίων ηων Μαθηηικών 

Κοινοηήηων ποσ θα λάβοσν μέρος ζηην εκδρομή 

 


