
ΠΡΑΞΗ 9η 

Σύγκληση της επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών τουριστικών γραφείων 

για την πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη-Πέλλα-Βεργίνα  μετά την με 

αριθμ. πρ. 738/5-12-2022 ένσταση του τουριστικού γραφείου Zafiris tours 

 

Σήμερα, Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:45 στο γραφείο καθηγητών του Γενικού 

Λυκείου Ερμιόνης συγκλήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 

αποτελούμενη από: 

•Πρόεδρο: Γρηγορίου Ιωάννα, κλ. ΠΕ11/91.01, Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Ερμιόνης  

•Μέλος Α: Φώτιος Δέτσης , κλ. ΠΕ03 εκπαιδευτικός 

•Μέλος Β: Γεωργία Νταλαμπύρα , κλ. ΠΕ02 εκπαιδευτικός  

•Μέλος Γ: Ζωή Συμεωνίδου, μέλος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου 

•Μέλος Δ: Σκαλτσά Κωνσταντίνα, μέλος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου 

•Μέλος Ε: Δημαράκη Αικατερίνη, πρόεδρος πενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου Γ1 

•Μέλος ΣΤ: Παναγιώτης Προκοπίου, πρόεδρος πενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου Γ2. 

συνεδρίασε με θέμα: «Ένσταση του ταξιδιωτικού γραφείου Zafiris tours» αφού έλαβε υπόψη 

της: 

α) την με αρ. με αριθ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 

456/τ.Β΄/13-02-2020) Υ. Α. του ΥΠΑΙΘ για την πραγματοποίηση των σχολικών εκδρομών,  

β)τη με αρ. πρωτ. 715/25-11-2022 επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος προς τα τουριστικά γραφεία για την παραπάνω εκπαιδευτική εκδρομή, )  

γ) την με αρ. 8η /2-12-2022 Πράξη της Επιτροπής Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για 

την πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη-Πέλλα. 

δ) το με αριθμ. 738/05-12-2022 έγγραφο του ταξιδιωτικού γραφείου Zafiris tours. 

Αναφορικά με την με αριθμ. πρ. 738/05-12-2022 ένσταση του ταξιδιωτικού γραφείου Zafiris 

tours σημειώνει τα ακόλουθα:  

Αναφορικά με τα θέματα του με αριθμ. πρωτ. 738/05-12-2022 εγγράφου του ταξιδιωτικού 

γραφείου Zafiris tours και ειδικότερα αποκλειστικά και μόνο τα θέματα που αφορούν την 

οικονομική προσφορά του επί της με αρ. πρωτοκ. 715/25-11-2022 επαναπροκήρυξής  μας, 

την οποία αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα υποβάλλοντας αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

συμμετέχοντας σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ουδέποτε  πριν την 05-12-2022 

αμφισβήτησε  το κύρος αυτής, αποφασίζουμε ομόφωνα τα κάτωθι: 

Για τα λοιπά θέματα του από 05-12-2022 εγγράφου του ταξιδιωτικού γραφείου Zafiris tours 

δεν έχουμε αρμοδιότητα ως Επιτροπή Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών για τη 

διεξαγωγή της πενθήμερης εκδρομής του Σχολείου μας να αποφανθούμε επί αυτών, αφού η 

αρμοδιότητά μας περιορίζεται μόνο σύμφωνα με τη με αρ. με αριθ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020) Υ. Α. του ΥΠΑΙΘ για την 



πραγματοποίηση των σχολικών εκδρομών, στην ευθύνη επιλογής του τουριστικού γραφείου 

που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή (άρθρο 14 παρ. 2). 

Λαμβάνοντας υπ΄ οψιν τη κείμενη νομοθεσία,  

αποφασίζουμε ομόφωνα  

μετά από επαναξιολόγηση των προσφορών  να αναθέσουμε την επιλογή του ταξιδιωτικού 

γραφείου Zafiris tours ως την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής και ποιοτικής άποψης 

προσφορά και πληρούσα τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το 

αντίτιμο ορίζεται στα 260 €/άτομο. 

Όσον αφορά την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Argolida Travel, κατά την 

επαναξιολόγηση ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι το προτεινόμενο ξενοδοχείο διαμονής δεν 

βρίσκεται πλησίον του κέντρου της πόλης όπως οριζόταν στη προκήρυξη, παρά το γεγονός 

ότι είναι πιο συμφέρουσα οικονομικά χωρίς όμως μεγάλη διαφορά στην τιμή ανά άτομο σε 

σχέση με την προσφορά του τουριστικού γραφείου Zafiris tours. Ελήφθη υπ΄οψιν από την 

Επιτροπή το γεγονός ότι το Ξενοδοχείο Capsis Hotel που προτείνει το τουριστικό γραφείο 

Zafiris tours  πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης (να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης) 

γεγονός που θα διευκολύνει με μεγαλύτερη ασφάλεια τις επισκέψεις των μαθητών σε 

χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος και στις εξόδους τους.  

Κατά τη διαδικασία εξέτασης της ένστασης η Ζωή Συμεωνίδου, μέλος της Επιτροπής 

Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών πρότεινε η εισήγησή της να καταχωρηθεί στην πράξη. 

Η πρόταση έγινε δεκτή από τα μέλη της επιτροπής και διατυπώνεται συνημμένα της πράξης.   

Για το θέμα αυτό συντάχθηκε η παραπάνω πράξη και υπογράφεται.  

   

Η Διευθύντρια 
 

Ιωάννα Γρηγορίου 

 

Τα μέλη 
Φώτιος Δέτσης  

Γεωργία Νταλαμπύρα 
Ζωή Συμεωνίδου 

Κωνσταντίνα Σκαλτσά 
Αικατερίνη Δημαράκη  

Παναγιώτης Προκοπίου 
                                          

 

 

 

Συνημμένο: 1 

 

 

 

 



Συνημμένο έγγραφο 

Εισήγηση του μέλους της Επιτροπής Ζωής Συμεωνίδου 

«Κατόπιν επισταμένης έρευνας που έκανα σχετικά με τους λόγους που αναφέρονται στην 

από 5/12/2022 ένσταση  διαπίστωσα τα παρακάτω: 

1. Σύμφωνα με τις χιλιομετρικές αποστάσεις που παραθέτει το ίδιο το ξενοδοχείο 

Metropolitan Hotel  στην επίσημη σελίδα Booking.com αναφέρεται πως  το κέντρο της 

Θεσσαλονίκης απέχει  2,7 χλμ., ή άλλως 1,8χλμ από τον Λευκό Πύργο (ΝΑ άκρο του κέντρου 

της Θεσσαλονίκης) , ενώ  μεταξύ άλλων αναφέρει σχετικά με τη μετάβαση στο κέντρο της 

πόλης τα εξής : “σε μικρή απόσταση υπάρχει μια στάση λεωφορείου που παρέχει 

συνδέσεις με το κέντρο της Θεσσαλονίκης…”.  

2. Η χιλιομετρική απόσταση του ξενοδοχείου Metropolitan Hotel - οδός Λεωφόρος 

Βασιλίσσης  Όλγας 65 και Φλέμινγκ- από το σημείο “μηδέν” που βρίσκεται στην Πλατεία 

Δημοκρατίας και αποτελεί την αρχή της Χιλιομέτρησης του Εθνικού Δικτύου ορίζεται στα 4 

χλμ (51 λεπτά με τα πόδια). Από την άλλη το ξενοδοχείο Capsis βρίσκεται  στην ευρύτερη 

περιοχή της  Πλατείας Δημοκρατίας (“σημείο μηδέν”)-οδός Μοναστηρίου 18 και μόλις 

290μ. (ήτοι 4 λεπτά με τα πόδια). Τα παραπάνω στοιχεία είναι παρμένα από τον επίσημο 

ιστοχώρο Google Maps. 

3. Σύμφωνα με την κατανομή των Δημοτικών Κοινοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται 

στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr)  η οδός Λεωφόρος 

Βασιλίσσης  Όλγας (Metropolitan hotel) ανήκει στο Τήμα Ε’ Δημοτικής κοινότητας της 

Θεσσαλονίκης ενώ η οδός Μοναστηρίου (Capsis hotel) ανήκει στο τμήμα  Β’ Δημοτικής 

κοινότητας. Ως εκ τούτου τεκμέρεται πως το τμήμα  Β’ Δημοτικής κοινότητας βρίσκεται πιο 

κοντά στο θεωρούμενο κέντρο της πόλης. 

4. Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα wikipedia το ξενοδοχείο Metropolitan που εδρεύει 

στην οδό Λεωφόρος Βασιλίσσης  Όλγας 65, δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε στο ιστορικό, ούτε 

στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής: 

Ιστορικό Κέντρο[ 

Η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει ένα αρκετά εκτεταμένο κέντρο, στο οποίο συγκεντρώνονται 

τα περισσότερα καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, αξιοθέατα και χώροι αναψυχής. Η 

έκτασή του μπορεί να οριστεί βορειοδυτικά από την Πλατεία Δημοκρατίας (γνωστή και ως 

Πλατεία Βαρδαρίου) που παραδοσιακά αποτελεί το κέντρο της πόλης και την αρχή 

χιλιομέτρησης αποστάσεων για τη Θεσσαλονίκη[162]. Νοτιοανατολικά ορίζεται από την 

Πανεπιστημιούπολη, το Γ΄ Σώμα Στρατού και το Νέο Δημαρχείο, νοτιοδυτικά από την 

παραλιακή Λεωφόρο Νίκης και βορειοανατολικά από την οδό Αγίου Δημητρίου. Το 

ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης διαχωρίζεται στις συνοικίες: Βαρδάρης, Λαδάδικα, Άνω 

Λαδάδικα, Φράγκων, Καπάνι, Αριστοτέλους, Διαγώνιος, Ναυαρίνου, Ροτόντα, Αγία Σοφία, 

Πλατεία Αρχαίας Αγοράς, Ιπποδρόμιο, Λευκός Πύργος. 

Κεντρικές οδικές αρτηρίες είναι οι: Τσιμισκή, Εγνατία, Νίκης, Λαγκαδά, Μοναστηρίου, Αγίου 

Δημητρίου, Δωδεκανήσου, Εθνικής Αμύνης, Παύλου Μελά, Διοικητηρίου (Καραολή και 

Δημητρίου), Ιασωνίδου, Παλαιών Πατρών Γερμανού, Βενιζέλου, Ίωνος Δραγούμη, Ερμού 

και Σβώλου. 



Κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα υπήρξε σημαντική επέκταση του κέντρου της 

Θεσσαλονίκης στις εκατέρωθεν πλευρές ΒΔ και ΝΑ. Ενώ παλαιότερα η κεντρική αγορά της 

πόλης βρισκόταν στην περιοχή του Βαρδαρίου και εκτεινόταν έως το Καπάνι (Αγορά Βλάλη) 

σήμερα εκτείνεται από την περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού έως την πλατεία 

της Χ.Α.Ν.Θ. 

Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία πρόταση του ανωτέρου παραθέματος αποδεικνύεται 

κατά τη γνώμη μου πως το ξενοδοχείο Capsis - οδός Μοναστηρίου, εντάσσεται μέσα στα 

όρια του κέντρου της Θεσσαλονίκης, ενώ η οδός Βασιλισσης Όλγας (Metropolitan Hotel) 

όχι. 

Επίσης στο σημείο αυτό θα ήθελα να προσθέσω πως από παιδαγωγικούς λόγους θεωρώ 

πως τα παιδιά μπορούν να κυκλοφορούν με μεγαλύτερη ασφάλεια και χωρίς χρονοβόρες 

μετακινήσεις στα περισσότερα σημεία ενδιαφέροντος  σύμφωνα με το πρόγραμμα της 

εκδρομής μας εάν επιλέγει το ξενοδοχείου Capsis. Τέλος ως γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη 

και απόφοιτος από το 2ο Γελ  Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στην οδό Ικτίνου, έχω πλήρη και 

σαφή άποψη για το πού είναι το κέντρο της πόλης, τα σημεία εκπαιδευτικού 

ενδιαφέροντος και οι αποστάσεις από αυτά των προτεινόμενων ξενοδοχείων.  

Για τους ανωτέρω λόγους ψηφίζω να γίνει δεκτή η ένσταση του Γραφείου Γενικού 

Τουρισμού Σπύρος και Άγγελος Ζαφείρης Ο.Ε.  όσον αφορά το σημείο Β όπως καταλήγει η 

ένσταση αυτού. 

Σχετικά με το σημείο Α΄ προτείνω να απορριφθεί διότι α) υποβλήθηκε μετά την 

επαναπροκήρυξη μας με αρ. πρωτ. 715/25-11-2022 χωρίς ο ενιστάμενος να διατυπώσει 

αντιρρήσεις προ της πράξης αυτής και β) διότι ο ενιστάμενος έλαβε μέρος στην 2η αυτή 

προκήρυξη, αποδεχόμενος ουσιαστικά αυτήν. Άρα όψιμα εμφανίζει τους λόγους της 

ένστασής του αφού αποδέχτηκε να λάβει μέρος στη διαδικασία». 

 


