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 Σήμερα Παρασκευή 16/3/2018 και ώρα 13:30  στο γραφείο της Διευθύντριας του 
1ου ΕΠΑΛ Χανίων, η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή του 
ταξιδιωτικού γραφείου που θα οργανώσει την εκπαιδευτική εκδρομή των  τμημάτων  
Γ΄ Οικονομίας , Β΄ Γεωπονίας και Γ΄ Τροφίμων  αποτελούμενη από τους: 
  

1. Βρυωνάκη Αναστασία  Διευθύντρια και Πρόεδρο της επιτροπής 
2. Καλαϊτζάκη Ερασμία,  Υποδιευθύντρια   
3. Αποστολίδη Κωστίτσα μέλος 
4. Γλυνιαδάκη Θηρεσία, μέλος 
5. Γιαννίκο Ευστράτιο, εκπρόσωπο των  μαθητών του Λυκείου 
6. Λαμπάκη Χαρά, εκπρόσωπο των  μαθητών του Λυκείου 

  
 Αξιολόγησε τις προσφορές των παρακάτω ταξιδιωτικών γραφείων λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν:  
 1) την εγκύκλιο υπ‘ αριθμ. 129287/Γ1 παράγραφος 2 «Για την Αξιολόγηση των 
προσφορών ………»  , την παράγραφο 11 «Η τήρηση του προγράμματος της εκδρομής 
καθώς και η ασφάλεια των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησης από την 
αναχώρηση έως και την επιστροφή τους, αποτελεί ευθύνη του αρχηγού της εκδρομής 
και των συνοδών εκπαιδευτικών ……… » του Υπ. Παιδείας. 
 2) Τη δήλωση των συνοδών καθηγητών οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη 
σοβαρότητα της ευθύνης που αναλαμβάνουν ότι προϋπόθεση για να συνοδεύσουν 
τους μαθητές είναι απαραίτητη η αρμονική συνεργασία του ταξιδιωτικού γραφείου 
που θα αναλάβει την υλοποίηση των εκδρομών. 
  

Προσφορές για την παραπάνω εκπαιδευτική εκδρομή κατέθεσαν :  
  
1.   GIANNOUDAKIS TRAVEL          
2.   Gold Tours  
3.   io tours  & 
4.  Smart tours 
 



 
 Η Επιτροπή αφού αξιολόγησε όλες τις προσφορές, ομόφωνα αποφασίζει να 
αναθέσει την οργάνωση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο io tours με διαμονή 
στο ξενοδοχείο OLYMPIC με 36 €/άτομο (με πρωινό & φόρο διανυκτέρευσης). 
 
Για τα ανωτέρω συντάχθηκε η Πράξη  24/16-3-2018 στο Βιβλίο Πράξεων του 
Διευθυντή. 
 
  
  
  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Βρυωνάκη Αναστασία  Διευθύντρια και Πρόεδρος της επιτροπής 
2. Καλαϊτζάκη Ερασμία,  Υποδιευθύντρια   
3. Αποστολίδη Κωστίτσα μέλος 
4. Γλυνιαδάκη Θηρεσία, μέλος 
5. Γιαννίκο Ευστράτιο, εκπρόσωπο των  μαθητών του Λυκείου 
6. Λαμπάκη Χαρά, εκπρόσωπο των  μαθητών του Λυκείου 

 


