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ΜΑΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ» 

Στην Αθήνα σήμερα ημέρα Τρίτη 28/11/2017 και ώρα 12:10 συνήλθε η Επιτροπή αξιολόγησης των 
προσφορών που υποβλήθηκαν στο Σχολείο για την πραγματοποίηση της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής 
στην Σύρο από 3/5/2018 έως 5/5/2018 η οποία αποτελείται από τον κ. Κατσιούρα Δημήτριο Δ/ντή του 
Σχολείου Πρόεδρο και ως μέλη την κα Ραγιαδάκου Τριάδα κλάδου ΠΕ04.02, τον κο Λακουμέντα Ανδρέα 
κλάδου ΠΕ03, την κηδεμόνα κα Μπατρά Κων/να ως εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και 
τους μαθητές/τριες που συμμετέχουν στην εν λόγω εκδρομή και είναι εκλεγμένα μέλη είτε του 15μελούς 
Μαθητικού Συμβουλίου είτε των 5μελών των τμημάτων, Ατματζίδη Παύλο, Βαλσάμου Θεοδώρα, 
Μπουζούκου Ιωάννα και Παστία Λεονάρντ. 

Η επιτροπή αφού συγκροτήθηκε σε σώμα έχοντας υπόψη την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 
προέβη στο άνοιγμα των φακέλων και την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στο Σχολείο έως 
και την Τρίτη 28/11/2017 και ώρα 12:00. 

Ο Διευθυντής του Σχολείου αφού παρουσίασε στην Επιτροπή τους φακέλους των τριών (3) προσφορών 
που υποβλήθηκαν στο Σχολείο και οι οποίες είναι:  

1. του ZORPIDIS TRAVEL SERVICES η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 404 στις 27/11/2017 και ώρα 
12:00 μ.μ. 

2. του SARONIC TOURS η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 409 στις 28/11/2017 και ώρα 11:00 π.μ. 
3. του VLASSOPOULOS TRAVEL SERVICES η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 410 στις 28/11/2017 και 

ώρα 11:50 π.μ. 

προέβη στο άνοιγμα των φακέλων των προσφορών με σειρά τον αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου και αρχικά 
κατέγραψε το περιεχόμενο του φακέλου της κάθε προσφοράς: 

1. του ZORPIDIS TRAVEL SERVICES, που προτείνει το ξενοδοχείο Dolphin Bay 4*, με κόστος ανά μαθητή 
178€, με πρωινό και δείπνο σε μπουφέ, δωρεάν αναψυκτικά, πούλμαν διαθέσιμο σε όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής, συνοδό εκδρομής και 2 αεροπορικά εισιτήρια για έκτακτη ανάγκη. 
Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος, αλλά η προσφορά ισχύει με όριο τους 50 μαθητές. 

2. του SARONIC TOURS, που προτείνει το ξενοδοχείο Dolphin Bay 4*, με κόστος ανά μαθητή 170€, με 
πρωινό σε μπουφέ και δείπνο, 2 δωρεάν συμμετοχές, πούλμαν διαθέσιμο σε όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής αλλά όχι για τις βραδινές μετακινήσεις και επιπλέον κόστος 8€ κατ’ άτομο για να είναι 
διαθέσιμο το πούλμαν στο πλοίο. 
Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος, αλλά η προσφορά ισχύει με όριο τους 50 μαθητές και 3 συνοδούς 
καθηγητές. 

3. του VLASSOPOULOS TRAVEL SERVICES, που προτείνει το ξενοδοχείο Dolphin Bay 4*, με κόστος ανά 
μαθητή 170€, με πρωινό και δείπνο σε μπουφέ, δωρεάν αναψυκτικά, 5 δωρεάν «μισές» συμμετοχές, 
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πούλμαν διαθέσιμο σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής, συνοδό εκδρομής, ξενάγηση στη Βιομηχανία 
λουκουμιών Κανακάρης και την Άνω Σύρο και δωρεάν τριήμερο ταξίδι δύο ατόμων για τη λαχειοφόρο 
του Σχολείου.  
Παρατηρήσεις: Πλήρης φάκελος. 

Η Επιτροπή μετά από μελέτη των προσφορών αυτών, προέβη στην αξιολόγησή τους και επιλέγει 
ομόφωνα ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, σε συνάρτηση με το ξενοδοχείο και τις επιπλέον 
παροχές που προτείνει, την προσφορά του Τουριστικού Πρακτορείου VLASSOPOULOS TRAVEL SERVICES. 

Η παρούσα πράξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας, σήμερα Τρίτη 28/11/2017 και ώρα 
14:00 μεσημβρινή. 

Μετά τη σύνταξή της, η πράξη αυτή υπογράφεται.  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ    
  

 

Κατσιούρας Δημήτριος Ραγιαδάκου Τριάδα Μπατρά Κων/να Ατματζίδης Παύλος 
  Λακουμέντας Ανδρέας  Βαλσάμου Θεοδώρα 

    Μπουζούκου Ιωάννα 

    Παστία Λεονάρντ 


