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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

(βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, αρ. Πράξης 7) 
 

Στην Οιχαλία, σήμερα 21/11/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11: 30, οι κάτωθι υπογραφόμενοι, μέλη της 

επιτροπής κρίσης προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων, που συστάθηκε με την υπαρθμ. 6/13-11-2019 απόφαση 

του Διευθυντή του Σχολείου συνήλθαν στο γραφείο του Διευθυντή με σκοπό την αξιολόγηση των προσφορών που 

υποβλήθηκαν. Οι υποβληθείσες προσφορές, αφού ανοίχτηκαν, καταγράφηκαν στο συνημμένο πίνακα που 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 1) Τις προσφερθείσες από το κάθε γραφείο τιμές τόσο για τους μαθητές 

όσο και για τους συνοδούς, 2) τα στοιχεία που υποβλήθηκαν αναφορικά με την ποιότητα του ξενοδοχείου 

διαμονής και χιλιομετρικής απόστασης από το κέντρο, τις υπόλοιπες υπηρεσίες και 3) τα υπόλοιπα στοιχεία 

(σαφήνεια, ακρίβεια, λεπτομερείς αναφορές), αξιολόγησε τις προσφορές και τις κατέταξε με σειρά προτίμησης ως 

εξής: 

 

1) ΥΠΕΡ TOURS (με προσφορά 55720 € /ανά μαθητή, περιλαμβάνοντας  τον φόρο διαμονής, όπως ζητούσε 
το σχολείο με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρ. 181/13-11-2019) 

2) EFTHIMIOU travel (με προσφορά 55,20 € /ανά μαθητή, χωρίς τον φόρο διαμονής ( 3 ευρώ ανά δωμάτιο)) 

3) TIROGIANNIS TOURS (δεν ελήφθη υπόψη η ηλεκτρονική προσφορά γιατί το συγκεκριμένο πρακτορείο 

δεν κατεστη δυνατόν να αποστείλει τους κωδικούς ανοίγματος της ηλ. προσφοράς). 

 
Το υπαριθ. 1 γραφείο (ΥΠΕΡ TOURS) κατετάγη πρώτο για τους εξής λόγους: κατέθεσε συγκριτικά την 

καλύτερη τίμή – προσφορά (περιλαμβάνοντας το φόρο διαμονής ανά δωμάτιο που υπολογίζεται 1 ευρώ ανά 

μαθητή)και πληροί τις προϋποθέσεις που έθεσε το σχολείο στην εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

Στη συνέχεια η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει στο 1
ο
 του πίνακα κατάταξης γραφείο (ΥΠΕΡ 

TOURS) την πραγματοποίηση της εν λόγω εκδρομής. 

 

 
Τα μέλη 

 
1. Καγιούλης Δημήτριος, Διευθυντής 

2. Βλάχου Ελένη, αρχηγός εκδρομής, 

3. Αθανασούλας Σωτήριος, συνοδός εκδρομής 

4. Μήτσιος  Ηλίας, συνοδός εκδρομής 

5. Κουκώνης Βασίλειος, εκπρόσωπος Συλλόγου 

γονέων - κηδεμόνων 

6. Κυρίτσης Χρήστος Αθανάσιος, εκπρόσωπος μαθητών 

7. Μαντζανά Χριστίνα, εκπρόσωπος μαθητών 

 
 


