
 
Πράξη 5η/11.11.2022 

ΘΕΜΑ: “Αξιολόγηση προσφορών τουριστικών γραφείων για την 5νθήμερη εκδρομή της Γ’ λυκείου στη 
Θεσσαλονίκη από 07/02/2023 έως 11/02/2022” 

Στα Βραχναίικα και στο γραφείο του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Βραχναιίκων, κ. Θωμά Σοφία, σήμερα 11 
Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνεδρίασε η επιτροπή επιλογής τουριστικού γραφείου για την 
5νθήμερη εκδρομή της Γ’ λυκείου στη Θεσσαλονίκη, αποτελούμενη από τους: 

1. Θωμά Σοφία, Πρόεδρο 
2. Αθανασοπούλου Γκόφα Μαρία, εκπρόσωπο συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 
3. Ψωράκη Ευσταθία, καθηγήτρια συνοδός 
4. Μαχαίρα Αναστασία, καθηγήτρια συνοδός 
5. Παπασταθόπουλο Νικόλαο, πρόεδρο του 15λούς συμβουλίου και μαθητή της Γ’ Τάξης 
6. Σφυρή Αναστάσιο, αντιπρόεδρο του 15λούς συμβουλίου και μαθητή της Γ’ Τάξης 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

α) Την υπ’ αρ. ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/Β/13-2-2020) που αφορά στις εκδρομές – 
μετακινήσεις μαθητών 

β) Την υπ’ αρ. 703/07-11-2022 προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα κριτήρια αξιολόγησης των 
προσφορών που είχε θέσει που είναι τα εξής: 

α) το οικονομικό ύψος της προσφοράς,  

β) την ικανοποίηση των προδιαγραφών που θέτει η παρούσα προκήρυξη και  

γ) τις ποιοτικές διαφοροποιήσεις - πρόσθετες παροχές των προσφορών έτσι ώστε να παρέχεται η μέγιστη 
δυνατή ασφάλεια τόσο στη μεταφορά όσο και στη διαμονή των μαθητών.  

Αποσφράγισε τους φακέλους των προσφορών των παρακάτω γραφείων: 

1. AndMarian Travel IKE 
2. MATTHEOS TOURS 
3. RANIA TOURS 
4. TRAVEL PROJECT 
5. ΣΧΙΖΑΣ TOURS IKE 

Έπειτα από την αξιολόγηση των προσφορών και αφού διαπιστώθηκε πως όλα τα γραφεία πληρούν τις εκ του νόμου 
και της προκήρυξης προβλεπόμενες προϋποθέσεις, επέλεξε ως καταλληλότερη την προσφορά που πληροί όλους 
τους όρους της πρόσκλησης και εγγυάται την καλύτερη σε υπηρεσίες και ασφαλέστερη σε οργάνωση και τιμή, αυτή 
του ταξιδιωτικού γραφείου SCHIZAS TOURS (190€/ανά μαθητή, στο ξενοδοχείο ΚΑΨΗΣ). 

Ως εκ τούτου, εξουσιοδοτεί τον Δ/ντή του ΓΕΛ Βραχαναιίκων να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
ανάθεσης της διοργάνωσης της εκδρομής με το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο. 

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη και υπογράφεται. 

 

Ο Διευθυντής 

 

 

Θωμάς Σοφίας                              

 

Τα μέλη 

1. Ψωράκη Ευσταθία  
2. Μαχαίρα Αναστασία  
3. Αθανασοπούλου Γκόφα Μαρία 
4. Παπασταθόπουλο Νικόλαο  
5. Σφυρής Αναστάσιος 
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