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Πράξη 3η 

 

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα 4 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, στο 

γραφείο της  Διευθύντριας του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. 

Ρώσσιου Ελένης, συγκεντρώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών για 

την επιλογή του Πρακτορείου που θα αναλάβει την 6ήμερη εκδρομή που θα πραγματο-

ποιηθεί από 12-17/12/2022 με προορισμό τη Ρώμη-Φλωρεντία. Η Επιτροπή συγκροτή-

θηκε με την υπ. αριθ. 2/26.09.22 πράξη της Διευθύντριας του Πειραματικού Σχολείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.   

Η επιτροπή, αφού αποσφράγισε τις κλειστές προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων 

(με αλφαβητική σειρά) Airforum, Dromeas, Focus, Gassi, Grecos, Genius, Herodotus, 

Mentor, MAZI, Zorpidis, μονόγραψε τις προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στη 

διεύθυνση του Σχολείου προχώρησε στην αξιολόγηση των προσφορών με διεξοδική 

μελέτη τους.  

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της την κείμενη νομοθεσία και πραγματοποίησε ενδελεχή 

έλεγχο αν πληρούνται όλες οι προδιαγραφές της προκήρυξης. Επιπλέον εξέτασε τις α-

ναγραφόμενες παροχές και υπηρεσίες, τις τιμές σε συνδυασμό με τα ξενοδοχεία, τις 

αποστάσεις, το αναλυτικό πρόγραμμα και γενικότερα τη συμφωνία με το σκοπό και 

τους στόχους της εκπαιδευτικής εκδρομής προς όφελος των μαθητών/τριών. 

α π ο φ ά σ ι σ ε  ο μ ό φ ω ν α 

Α) την απόρριψη των προσφορών των παρακάτω πρακτορείων για τους αναγραφόμε-

νους λόγους: 

 Dromeas: Χωρίς κάλυψη των δημοτικών φόρων και «ζήτημα» για τις αποσκευές 

 Focus: μεγαλύτερη τιμή.  H τιμή για την εκδοχή που εξυπηρετεί την εκπαιδευτι-

κή εκδρομή είναι: 559 ευρώ. 

 Gassi: μη σύμφωνη με την προκήρυξη (όσον αφορά ημιδιατροφή κι αναλυτικό 

πρόγραμμα) καθώς και ελλιπείς παρεχόμενες υπηρεσίες (δημοτικοί φόροι και α-

ποσκευές)  

 Grecos: μεγαλύτερη τιμή. H τιμή για την εκδοχή που εξυπηρετεί την εκπαιδευτι-

κή εκδρομή είναι: 535 ευρώ  



 Genius: Μεγαλύτερη τιμή. H τιμή για την εκδοχή που εξυπηρετεί την εκπαιδευτι-

κή εκδρομή είναι: 543 ευρώ 

 Herodotus: Μεγαλύτερη τιμή 533 ή 553 ευρώ και ασάφεια της τιμής για τη δια-

μονή στη Φλωρεντία.  Ελλιπές αναλυτικό πρόγραμμα Εκδρομής, 

 Mentor: μεγαλύτερη τιμή. H τιμή για την εκδοχή που εξυπηρετεί την εκπαιδευτι-

κή εκδρομή είναι: 553 ευρώ 

  MAZI: Μεγαλύτερη τιμή 690 ευρώ 

  Zorpidis: ελλιπείς παρεχόμενες υπηρεσίες (δημοτικοί φόροι και αποσκευές)  

Β) την επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου AirForum διότι πληροί όλους τους όρους της 

προκήρυξης και είναι η πλέον συμφέρουσα από άποψη ποιότητας και τιμής 530 ευρώ 

(Αρ. ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 2224017424, ταξι-

διωτική/ιατροφαρμακευτική ασφάλιση ΙNTERAMERICAN ANΑΧ συμπεριλαμβανομένου 

του COVID19.  

Γ) την εξουσιοδότηση της Διευθύντριας του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, κυρίας Ελένης Ρώσσιου , να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης 

της ανάθεσης της διοργάνωσης της εκπαιδευτικής εκδρομής στο Ταξιδιωτικό Γραφείο 

Airforum Travel & Congress  

Η επιτροπή κρίνει ότι το πρακτορείο πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για 

την ορθή υλοποίηση της εκδρομής και θεωρεί σκόπιμο να παρακρατηθεί ένα ποσό  

(15%), ως εγγύηση, το οποίο θα αποδοθεί στο πρακτορείο κατά την επιστροφή.  

Γι’ αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται.  

 

Η Διευθύντρια  Τα  Μέλη της Επιτροπής 

 

 

 

 

               Δρ. Ρώσσιου Ελένη 

Πληροφορικής - Μαθηματικών 

1. Καραλίδου Φωτεινή 

2. Δημητρακόπουλος Χαράλαμπος 

3. Πετροτσάτου Λουκία 

4. Μαριβίδου Κέλλυ 

5. Μιχαλόπουλος Βασίλειος 

6. Μαραντζίδης Αλέξανδρος 

7. Τσορμπατζόγλου Νίκη 

 


