
5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας 

ΠΡΑΞΗ 3η 

Θέμα: «Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για την πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην 

Κέρκυρα». 

Σήμερα 16 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στη Χαλκίδα και  στο Γραφείο 

του Διευθυντή του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας κ. Γιάννη Κατσάνου, συνήλθε η επιτροπή 

αξιολόγησης προσφορών για την πενθήμερη εκδρομή των μαθητών/τριών της ραδιοφωνικής 

ομάδας του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας που θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα από τις 1 έως και τις 

5 Απριλίου 2020 και η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμό 2/02-12-2019 πράξη του Διευθυντή 

του σχολείου ως εξής: 

• Γιάννης Κατσάνος, Διευθυντής, ως Πρόεδρος. 

• Ανδρέας Κονταρίνης  Καθηγητής ΠΕ86 του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας , ως μέλος. 

• Βασιλική Αθανασιάδη, Καθηγήτρια ΠΕ80 του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας, ως μέλος. 

• Δάφνη Παπανέστη, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ως μέλος. 

• Δημήτριος Ζωγράφος, μαθητής της Γ΄ Τάξης, Πρόεδρος του 15μελους Συμβουλίου των 

μαθητών/τριών, ως μέλος. 

Η ως άνω επιτροπή συνεδρίασε για να εξετάσει τις προσφορές που κατατέθηκαν για την πενθήμερη 

εκδρομή στην Κέρκυρα από τις 1 έως και τις 5 Απριλίου 2020 λόγω συμμετοχής των 

μαθητών/τριών της ραδιοφωνικής ομάδας του σχολείου, προερχόμενους από τμήματα όλων των 

τάξεων, στο 7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου. 

Στην αρχή της συνεδρίασης ο πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής 

 α) τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 της υπουργικής απόφασης 33120/ΓΔ4/28-02-

2017 (ΦΕΚ 681/06-03-2017), β) την σχετική προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας με αριθμό 

πρωτ. 551/02-12-2019, και ζήτησε η αξιολόγηση των προσφορών να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε 

από αυτές που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις να επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη. 

Στη συνέχεια παρουσίασε στα μέλη έξι κλειστούς φακέλους που κατατέθηκαν εμπροθέσμως και 

άρχισε να αποσφραγίζει τους φακέλους μονογράφοντας κατόπιν τα έγγραφα των προσφορών. 

Συγκεκριμένα αποσφραγίστηκαν κατά σειρά οι προσφορές: 

1. MELEMIS TRAVEL, Καψάλη 71. Κάνηθος, Χαλκίδα  HOTEL ARITI 4*, 175 ευρώ ανά 

μαθητή με πρωινό. 

2. LOKRIS TRAVEL Μαλεσίνα, Φθιώτιδα, HOTEL IONIAN PARK 4* 164 ευρώ ανά μαθητή με 

πρωινό. 

3. GRECOS TRAVEL.Κουντουριώτη 19, Θεσσαλονίκη, HOTEL IONIAN PARK 4* 179 ευρώ 

ανά μαθητή με πρωινό. 

4. TRAVEL PROJECT, Μεταξά 39, Γλυφάδα, Αθήνα. HOTEL ARITI 4*, 165 ευρώ ανά μαθητή 

με πρωινό και δείπνο. 

5. IQ HOLIDAYS, Καραγιώργη Σερβίας 4, Σύνταγμα, Αθήνα, HOTEL IONIAN PARK 4*, 190 

ευρώ ανά μαθητή με πρωινό και δείπνο. 

6. Η προσφορά του πρακτορείου CONNECTION TRAVEL δεν συζητήθηκε γιατί αφορούσε δύο 

(2) διανυκτερεύσεις. 



Μετά το άνοιγμα των προσφορών και αφού τα μέλη της επιτροπής μελέτησαν τις πέντε (5) 

προσφορές, μετά από διαλογική συζήτηση  
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να επιλέξουν το πρακτορείο TRAVEL PROJECT, Μεταξά 39, Γλυφάδα, Αθήνα με το ξενοδοχείο 

ARITI 4*, 165 ευρώ ανά μαθητή με πρωινό και δείπνο. 

Η επιλογή έγινε λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παρακάτω κριτήρια: 

α. Την ποιοτική αξιολόγηση του ξενοδοχείου και την εγγύτητά του στο κέντρο της Κέρκυρας. 

β. Την οικονομική προσφορά. 

γ. Τη δωρεάν ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και συνοδών καθηγητών που 

παρέχει το εν λόγω ταξιδιωτικό πρακτορείο. 

δ. Ότι πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία και η σχετική 

προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξουσιοδοτήθηκε για τις περαιτέρω ενέργειες διεκπεραίωσης. 

Αφού λύθηκε η συνεδρίαση συντάσσεται και υπογράφεται το παρόν πρακτικό. 

Ο Διευθυντής 

ΤΣΥ 

 Γιάννης Κατσάνος  

Τα μέλη 

Ανδρέας Κονταρίνης 

Βασιλική Αθανασιάδη 

Δάφνη Παπανέστη 

Δημήτριος Ζωγράφος  

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Από το Βιβλίο Πρακτικών Διευθυντή του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας 


