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Πράξη 5η 

Θέμα: «Επιλογή τουριστικών γραφείων για την εκδρομή του προγράμματος 

Euroscola στο Στρασβούργο ύστερα από την αξιολόγηση των προσφορών» 

Σήμερα, Δευτέρα 147 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:0, στο γραφείο της Διευθύντριας 

του 2ου ΓΕΛ Ναυπλίου, συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 

3/11-10-2022 πράξη της Διευθύντριας του 2ου Γενικού Λυκείου Ναυπλίου με θέμα 

την αξιολόγηση της προσφοράς που κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο σχολείο από ένα 

(01) τουριστικό γραφείο για την εκπαιδευτική εκδρομή στο Στρασβούργο στο 

πλαίσιο του προγράμματος Euroscola έντεκα μαθητών και μιας (01) εκπαδιευτικού 

του 2ου ΓΕΛ Ναυπλίου και εννέα (09) μαθητών και ενός (01) εκπαιδευτικού του 

Γυμνασίου με Λ.Τ. Χάλκης «Σωκράτης Φανουράκης» της διασχολικής ομάδας 

αποτελούμενης από τα δύο (02) ανωτέρω σχολεία. 

Η Διευθύντρια του 2ου ΓΕΛ Ναυπλίου, ως πρόεδρος της επιτροπής, αφού έθεσε 

υπόψη των μελών  α) την ισχύουσα ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020  (ΦΕΚ456/13-02-

2020), β) την προκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 

811/11-10-2022 η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αργολίδας, 

παρουσίασε στην επιτροπή μία (01) εμπρόθεσμη προσφορά. 

Πριν το άνοιγμα της προσφοράς τέθηκαν από την επιτροπή τα κριτήρια επιλογής 

και η βασική προϋπόθεση για την επιλογή του τουριστικού γραφείου που είναι η 

συμπερίληψη με πληρότητα στην προσφορά όλων των δικαιολογητικών που 

αφορούν την ασφάλεια των μαθητών /τριών και συνοδών και η φερεγγυότητα του 

τουριστικού γραφείου. Στη συνέχεια ανοίχτηκε η προσφορά του τουριστικού 

γραφείου «TEMPI HOLIDAYS» και εξετάστηκε το περιεχόμενό της.  

Η επιτροπή εξέτασε την προσφορά του του τουριστικού γραφείου «TEMPI 

HOLIDAYS» και διαπίστωσε ότι πληροί του όρους της Προκήρυξης και τα κριτήρια 

ασφάλειας των μαθητών/τριών και των συνοδών καθηγητών. Επιπλέον η 

οικονομική της προσφορά 595€ ανά άτομο για το 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου και 650€ ανά 

άτομο για το Γυμνάσιο με Λ.Τ. Χάλκης αντιστοιχεί στη χρηματοδότηση που θα δοθεί 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κάθε σχολείο για τη μετακίνηση στο 

Στρασβούργο. Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να αναθέσει στο τουριστικό 

γραφείο «TEMPI HOLIDAYS» την μετακίνηση, διαμονή και διατροφή της διασχολικής 

 



ομάδας στο Στρασβούργο καθώς είναι η μοναδική που κατατέθηκε και πληροί τις 

προϋποθέσεις της Προκήρυξης. 

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται. 

 

 

   Η Πρόεδρος                                                                                      Τα μέλη 

         Τ.Υ.                                                                                                    Τ.Υ. 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ναύπλιο 31-10-2022 

  Η Διευθύντρια 

 

Παναγιώτα Σκλήρη 
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