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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟΤ 

 

 

ΘΕΜΑ: “ Διαγωνιζμός με ενζθράγιζηες προζθορές για ηην εκπαιδεσηική  

εκδρομή ηων μαθηηών ηης B Λσκείοσ ζηην Κέρκσρα. 

 

 

ήκεξα ηελ Παξαζθεπή 27 Ιαλνπαξίνπ 2023 θαη ψξα  12:30΄κ.κ ζην γξαθείν 

ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θχδξαο, ζπγθεληξψζεθε χζηεξα απφ 

πξφζθιεζή ηεο ε Δπηηξνπή ε νπνία ζπζηήζεθε κε ηελ Πξάμε 09/27.01.2023 ηεο 

Γηεπζχληξηαο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θχδξαο, κε ζθνπφ ηελ επηινγή ηνπξηζηηθνχ 

πξαθηνξείνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ 4ήκεξε εθδξνκή πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη 

καζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θχδξαο ζηελ Κέξθπξα  απφ 15.03.2023 

έσο 18.03.2023 ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ.2 ηεο Τ.Α. 20883/ΓΓ4//12.02.2020 

(ΦΔΚ 456/η.Β΄/13.02.2022). 

Σα παξφληα Μέιε ηεο επηηξνπήο ήηαλ ηα παξαθάησ:  

1. Γεσξγηάδνπ Μαξία, Γ/ληξηα ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θχδξαο (Πξφεδξνο) 

2. Καξαγηψξα Άλλα, Καζεγήηξηα ΠΔ 07 (Μέινο) 

3. Υξηζηνθνξίδεο Ισάλλεο, Καζεγεηήο ΠΔ 86 (Μέινο) 

4. ηφγηνπ Ιθηγέλεηα, εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ 

Γεληθνχ Λπθείνπ θχδξαο 

5. ακπίδεο Πξφδξνκνο, εθπξφζσπνο ησλ 5/κειψλ πκβνπιίσλ ησλ 

Μαζεηηθψλ Κνηλνηήησλ ηεο Β΄ Λπθείνπ πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ ζηελ εθδξνκή 

 

Η σο άλσ Γηεπζχληξηα ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θχδξαο θαη Πξφεδξνο ηεο 

Δπηηξνπήο ελεκέξσζε ηελ επηηξνπή γηα ηηο ηζρχνπζεο εγθπθιίνπο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο πξαθηνξείνπ θαη θαηέζεζε πξνο απνζθξάγηζε θαη κειέηε 

ζπλνιηθά ηξεηο (03) ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη πξσηνθνιιεκέλεο ζην 

πξσηφθνιιν ηνπ ρνιείνπ  απφ ηα θάησζη πξαθηνξεία:  

1. Tsavdaris Travel 

2. Γξαθείν Γεληθνχ Σνπξηζκνχ Πεξπεξίδεο Νηθφιανο 

3. Perperidis Travel – Αθνί Πεξπεξίδε 
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Οη παξαπάλσ πξνζθνξέο, νη νπνίεο εζηάιεζαλ εκπξφζεζκα ζην Γεληθφ Λχθεην 

θχδξαο πξνο αμηνιφγεζε απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην επηηξνπή, θαηαξηίζηεθαλ 

ζχκθσλα κε ηελ απφ 25/20.01.2023 πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνπ 

αθνξνχζε ηελ θαηάζεζε πξνζθνξάο γηα ηελ ηεηξαήκεξε εθδξνκή. Η ηεηξαήκεξε 

εθδξνκή αθνξά ηελ Κέξθπξα, σο ηφπν δηακνλήο. Δπεηδή πξφθεηηαη γηα 

εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζην εκεξήζην πξφγξακκα πεξηιακβάλνληαη θαη μελαγήζεηο 

γηα ηηο νπνίεο δεηνχληαη επηπιένλ θαη μελαγνί. Σα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη πινίν θαη ιεσθνξείo/-α, θαη, επεηδή ε εθδξνκή, σο επί ην 

πιείζηνλ, πξνβιέπεη νδηθέο κεηαθηλήζεηο πνιιψλ ρηιηνκέηξσλ δεηείηαη ην/ηα 

ιεσθνξείν/-α λα είλαη ηδηφθηεην/-α θαη κε νδεγφ ή νδεγνχο ηνπ ηδίνπ ηνπξηζηηθνχ 

γξαθείνπ γηα ηε κεγαιχηεξε αζθάιεηα ησλ κεηαθηλήζεσλ. Η θαηεγνξία ηνπ 

θαηαιχκαηνο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3* θαη λα βξίζθεηαη φζν ην δπλαηφλ 

πιεζηέζηεξα ζην θέληξν ηεο Κέξθπξαο. Δπηπξφζζεηεο απαηηήζεηο ηνπ ρνιείνπ 

αθνξνχλ ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ καζεηψλ, ηελ εκηδηαηξνθή, ηα δσκάηηα 

θπξίσο ηξίθιηλα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλφθιηλα γηα ηνπο θαζεγεηέο, 2 Free γηα 

ηνπο καζεηέο, ηελ ηηκή θαηά άηνκν θαη ζπλνιηθά ην θφζηνο ηεο εθδξνκήο, θαη ην 

πνζφ ησλ 1000 € ζα θαηαβιεζεί κεηά ην πέξαο ηεο εθδξνκήο (εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο).  

 

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

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

πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ πξαθηηθνχ απηνχ κε 

ζρεηηθά θξηηήξηα φπσο απηά πεξηιακβάλνληαη ζηελ 25/20.01.2023 πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.  Αθνχ κειέηεζε δηεμνδηθά ηηο ηξεηο (03) πξνζθνξέο ησλ 

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

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

θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ πξαθηνξείσλ, 

 

αποθάζιζε ομόθωνα 

 

1. Απνξξίπηεη ηηο πξνζθνξέο ησλ πξαθηνξείσλ ‘Tsavdaris Travel’ θαη ‘Γξαθείν 

Γεληθνχ Σνπξηζκνχ Πεξπεξίδεο Νηθφιανο’ επεηδή ε ηνπνζεζία ησλ 

πξνηεηλφκελσλ θαηαιπκάησλ είλαη καθξηά απφ ην θέληξν ηεο Κέξθπξαο 
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2. Να αλαζέζεη ηελ δηελέξγεηα ηεο 4/ήκεξεο εθδξνκήο ησλ καζεηψλ ηεο Β΄ 

ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θχδξαο ζηελ Κέξθπξα ζην πξαθηνξείν  

Perperidis Travel – Αθνί Πεξπεξίδε θαη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηε ζχληαμε 

ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη φιεο νη ππνρξεψζεηο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξαθηνξείνπ πξνο ην ζρνιείν θαη ηνπ ρνιείνπ πξνο 

απηφ, δηφηη ε πξνζθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξαθηνξείνπ πιεξνί φιεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη παξέρεη φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνθήξπμεο θαη είλαη ε 

πην αμηφινγε ζπλνιηθά πξνζθνξά αθνχ πξνζθέξεη θαηάιπκα πιεζηέζηεξα 

ζην θέληξν ηεο Κέξθπξαο 

Η επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξαθηνξείνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

1.   Σξεηο δηαλπθηεξεχζεηο (03) ζην μελνδνρείν Ariti 4* ζηελ Κέξθπξα, ζε ηξίθιηλα 

δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλφθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνχο, κε εκηδηαηξνθή.  

2.  Ιδηφθηεηα θιηκαηηδφκελα πνχικαλ πξφζθαηα ειεγκέλα απφ ηηο αξκφδηεο 

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

Μεηάβαζε νδηθψο απφ ην ρνιείν ζηελ Ηγνπκελίηζα θαη ην αληίζηξνθν θαζψο θαη 

ζηνπο ινηπνχο πξνβιεπφκελνπο πξννξηζκνχο θαζψο θαη ζε φιεο ηηο κεηαθηλήζεηο 

πνπ ζα απαηηεζνχλ.  

3.   Αθηνπιντθά εηζηηήξηα Ηγνπκελίηζα – Κέξθπξα ζηηο 15.03.2023 θαη Κέξθπξα – 

Ηγνπκελίηζα ζηηο 18.03.2023. 

4.  Αζθαιηζηηθή θάιπςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο απφ ηελ αζθαιηζηηθή 

εηαηξία NP Αζθαιηζηηθή (Αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζχλεο θαη πιήξε 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Αξηζκφο ζπκβνιαίνπ 2224015130). 

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

6.   Αξρεγφο ηεο εθδξνκήο ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ καζεηψλ ζε φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο 

7.    Ξελαγφο ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ καζεηψλ ηελ 2ε θαη 3ε εκέξα 

ηεο εθδξνκήο 

8.    Γηάζεζε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ ΔΟΣ 

 

Σν 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 ΓΓΔ Πέιιαο γηα ηελ 

έγθξηζε ηεο εθδξνκήο. 
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Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ηε Γεπηέξα 30.01.2023 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γεληθνχ Λπθείνπ θχδξαο θαη ηεο ΓΓΔ Πέιιαο. Γίλεηαη πξνζεζκία δχν εξγαζίκσλ 

εκεξψλ γηα ηελ  ππνβνιή ηπρφλ ελζηάζεσλ, νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζηε 

δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ηηο εξγάζηκεο ψξεο. 

 

Αθνινπζεί ε απεηθφληζε ησλ πξνζθνξψλ σο πξνο ην θχξην κέξνο ηνπο ζε Πίλαθα 

A/A ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ 
ΚΑΣΗ-
ΓΟΡΙΑ 

ΗΜ/-
ΦΗ 

ΞΔ/-
ΓΟ 

ΑΦΑΛ FREE 
ΣΙΜΗ/ 

ΑΣΟΜΟ 

1 Tsavdaris Travel 

Magna Graecia 
Hotel  

4* ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2 166 € 

Opera Blue 
Hotel 

4* NAI NAI NAI 2 166 € 

2 

Γξαθείν Γεληθνχ 
Σνπξηζκνχ 
Πεξπεξίδεο 

Νηθφιανο 

Hotel Magna 4* ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2 172 € 

Hotel Corfu 
Maris Bellos 

4* NAI NAI NAI 2 151 € 

Hotel Corfu 
Maris 

4* ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2 145 € 

Hotel Opera 
Blue 

4* ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2 167 € 

3 
Perperidis Travel  - 

Αθνί Πεξπεξίδε 

Hellinis 3* ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2 139 € 

Royal Grand 3* ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2 149 € 

Alexandros 4* ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2 150 € 

Ariti 4* ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2 169 € 

 

 

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

 

1. Γεσξγηάδνπ Μαξία, Γ/ληξηα ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θχδξαο (Πξφεδξνο) 

2. Καξαγηψξα Άλλα, Καζεγήηξηα ΠΔ 07 (Μέινο) 

3. Υξηζηνθνξίδεο Ισάλλεο, Καζεγεηήο ΠΔ 86 (Μέινο) 

4. ηφγηνπ Ιθηγέλεηα, εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ 

Γεληθνχ Λπθείνπ θχδξαο 

5. ακπίδεο Πξφδξνκνο, εθπξφζσπνο ησλ 5/κειψλ πκβνπιίσλ ησλ 

Μαζεηηθψλ Κνηλνηήησλ ηεο Β΄ Λπθείνπ πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ ζηελ εθδξνκή 


