
Πράξη 53η 

ΘΕΜΑ:  ¨Αξιολόγηση προσφορών – ανάθεση  εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών 

του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης, στα πλαίσια 

προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, σε Αθήνα, Βόλο/Πήλιο, Μετέωρα, 

Θες/νίκη. 

 

  Στο Ηράκλειο σήμερα, Τρίτη 26  Φεβρουαρίου 2019  και ώρα 12.00΄ μετά από 

πρόσκληση της Διευθύντριας του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης 

κας Μπατάλα Κωνσταντίνας, συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο της Διευθύντριας, η 

Επιτροπή που συγκροτήθηκε για την αξιολόγηση των προσφορών των Ταξιδιωτικών 

γραφείων. Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομικής άποψης προσφοράς στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

σχετικά με την διοργάνωση της  εκπαιδευτικής επίσκεψης – μετακίνησης μαθητών που 

συμμετέχουν σε  εγκεκριμένα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων του σχολείου 

Ευρωπαϊκής Παιδείας από την Τετάρτη 3/4/2019 μέχρι Κυριακή την 7/4/2019 σε Αθήνα, 

Βόλο/Πήλιο, Μετέωρα, Θες/νίκη όπως αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: Φ13β/294/21-2-2019). 

Η Διευθύντρια ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 

33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Φ.Ε.Κ. 681, τ.Β΄/6-03-2017), αναρτήθηκε στις 21/2/2019, στην 

ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου η πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. Φ13β/294/21-2-2019 για την εν λόγω εκπαιδευτική 

επίσκεψη-μετακίνηση με καταληκτική ημερομηνία  26/2/2019.  

Συνολικά κατατέθηκε εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση του σχολείου σφραγισμένη προσφορά 

από το ακόλουθο δύο (2) ταξιδιωτικά γραφεία. Τα εξής: 

 

 Vai  Travel 

 Landmarks 

 

Τα μέλη της επιτροπής υπογράμμισαν την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας της 

εκδρομής και της ασφάλειας των μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών σε 

συνδυασμό με τη διερεύνηση της δυνατότητας επιλογής μιας οικονομικά συμφέρουσας 

πρότασης. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα  την  

ανάθεση της διοργάνωσης της εν λόγω εκπαιδευτικής επίσκεψης – μετακίνησης του 

σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας  στο ταξιδιωτικό πρακτορείο  Vai Travel   κρίνοντας την 

προσφορά του  ως: 

 την πλησιέστερη  στις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος  συνεκτιμώντας τους  ιδιαίτερους  χρονικούς περιορισμούς κάποιων 

προγραμματισμένων δραστηριοτήτων  που τίθενται από τους υπευθύνους των 

προγραμμάτων 

 την πλέον συμφέρουσα οικονομικά σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Στην ιστοσελίδα  της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου  θα αναρτηθεί η παρούσα 

ανάθεση της εκπαιδευτικής επίσκεψης -μετακίνησης στο παραπάνω πρακτορείο. 

Τιμή: 298 ευρώ με ΦΠΑ ανά μαθητή. 



Ξενοδοχεία με πρωινό:  ARCHONTIKO NAOUMIDI στην Πορταριά, DIVANI 

PALACE στη Λάρισα  και IMPERIAL στη Θες/νίκη.  

Η προθεσμία για πιθανές ενστάσεις λήγει την Παρασκευή 1/3 και ώρα 10:00, οπότε και 

θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου. 

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται  

 

                                                                                         

                                                                                 Η Διευθύντρια 

 

 

 

 

                                                                                         Μπατάλα Κωνσταντίνα 
 

 

Τα μέλη 

 

 

 

1. Χαραλαμπίδης Παναγιώτης 

2. Καττή Μεταξία 

3. Fiorillo Eduardo 

4. Βολονάκη Πολυξένη 

5. Γεωργιλάς Γεώργιος 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


