
Πράξη 2η  
του βιβλύου πρϊξεων του Διευθυντό του Παλλατιδεύου Γυμναςύου ιδηροκϊςτρου 
 

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηςη προςφορών για μετακίνηςη τετραήμερησ εκπαιδευτικήσ επί-

ςκεψησ ςε Αθήνα – Ναύπλιο». 

όμερα ςτισ 15/02/2019 ημϋρα Παραςκευό και ώρα 13:30’ μ.μ. ςτο γραφεύο του Διευ-

θυντό του Παλλατιδεύου Γυμναςύου ιδηροκϊςτρου κ. Κρουςτϊλη Φρύςτου ςυνόλθε η επι-

τροπό αξιολόγηςησ προςφορών που ορύςτηκε με την πρϊξη 1η/ 15-2-2019, για την τετραό-

μερη εκπαιδευτικό επύςκεψη των μαθητών τησ Γ’ τϊξησ του Γυμναςύου μασ ςτην Αθόνα και 

ςτο Ναύπλιο, από 06-4-2019 ϋωσ και την 09-4-2019. 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Σην Τ.Α με αρ. πρωτ. 33120/ΓΔ4/22-2-2017 (ΥΕΚ 681/τΒ’/6-3-2017) του ΤΠΠΕΘ με θϋ-

μα «Εκδρομϋσ - Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ μαθητών και μαθητριών Δημόςιων και Ιδιωτι-

κών ςχολεύων Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ εντόσ και εκτόσ τησ χώρασ.» 

2. Σην με αριθμό 48/14-2-2019 Πρϊξη του υλλόγου Διδαςκόντων του χολεύου με θϋμα: 

«Τετραόμερη εκπαιδευτικό επύςκεψη τησ Γ΄ τϊξησ του Γυμναςύου ςτο Ναύπλιο και την 

Αθόνα». 

3. Σην με αριθμ. Πρωτ. Υ.23.2/65/07-2-2019 προκόρυξη τησ μετακύνηςησ που αναρτόθη-

κε ςτην ιςτοςελύδα τησ Δ.Δ.Ε. ερρών 

Αποςφρϊγιςε και προϋβη ςτην αξιολόγηςη των προςφορών των παρακϊτω Σαξιδιω-

τικών Γραφεύων που κατατϋθηκαν εμπρόθεςμα, κλειςτϋσ και ςφραγιςμϋνεσ, και πληρού-

ςαν τουσ όρουσ τησ προκόρυξησ: 

 
Ταξιδιωτικό Γπα-

φείο 

Τιμή ανά 

Μαθητή 
Παποχέρ 

Γραθείο Γεληθού 

Τοσρηζκού ΚΤΕΛ 

Ν. Σερρώλ Α.Ε. 190 € 

Ξελοδοτείο GOLDEN SUN 4* (Περηοτή Γισθάδας) κε 

πρωηλό, αζθάιεηα αζηηθής εσζύλες θαη ηαηροθαρκαθεσηη-

θή καζεηώλ θαη ζσλοδώλ. Δελ περηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ο 

θόρος δηακολής 3€ αλά δωκάηηο θαη αλά δηαλσθηέρεσζε.  

(1 Δωρεάλ). 

Γραθείο Γεληθού 

Τοσρηζκού Κωλζηα-

ληίλος Θωκόγιοσ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. 
135 € 

Ξελοδοτείο HOTEL EMMANTINA 4* (Περηοτή Γισθά-

δας) κε πρωηλό, Αζθάιεηα αζηηθής εσζύλες θαη ηαηροθαρ-

καθεσηηθή καζεηώλ θαη ζσλοδώλ. Δελ περηιακβάλεηαη 

ζηελ ηηκή ο θόρος δηακολής 3€ αλά δωκάηηο θαη αλά δηα-

λσθηέρεσζε. (1 Δωρεάλ) 

Γραθείο Γεληθού 

Τοσρηζκού KA-

ZAKIS TOURS- 

Κωλζηαληίλος Κα-

δάθες. 

174 € 

Ξελοδοτείο GOLDEN SUN 4* (Περηοτή Γισθάδας)  κε 

πρωηλό, αζθάιεηα αζηηθής εσζύλες θαη ηαηροθαρκαθεσηη-

θή καζεηώλ θαη ζσλοδώλ. Δελ περηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ο 

θόρος δηακολής 3€ αλά δωκάηηο θαη αλά δηαλσθηέρεσζε. 

(1 Δωρεάλ). 

 



Η επιτροπό, αφού αξιολόγηςε τισ παραπϊνω προςφορϋσ, αποφϊςιςε ομόφωνα η εν 

λόγω μετακύνηςη να ανατεθεύ ςτο Γραφεύο Γενικού Σουριςμού Κωνςταντύνοσ Θωμόγλου & 

ΙΑ Ο.Ε., Ερμού 29, ϋρρεσ, τηλ. 2321055402, λόγω τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονο-

μικόσ ϊποψησ προςφορϊσ του.  

Η προςφορϊ τησ ΖΟΡΠΙΔΗ ΑΕΕ Σουριςτικών Ξενοδοχειακών Μεταφορικών Επι-

χειρόςεων που κατατϋθηκε εμπρόθεςμα με ςφραγιςμϋνο φϊκελο απορρύφθηκε, γιατύ δεν 

πληρούςε τουσ όρουσ τησ προκόρυξησ, (το ξενοδοχεύο όταν 3* και όχι 4* και δεν βρύςκεται 

ςτην Γλυφϊδα Αττικόσ αλλϊ ςτο Σολό Αργολύδασ).  

Ενςτϊςεισ κατϊ τησ επιλογόσ θα γύνονται δεκτϋσ ϋωσ την Πϋμπτη 21/2/2019 ώρα 12:00 

μ. ςτο γραφεύο του Διευθυντό του Παλλατιδεύου Γυμναςύου.  

Μετϊ και την εξϋταςη των ενδεχόμενων ενςτϊςεων, θα ακολουθόςει η τελικό επιλο-

γό του Σουριςτικού Γραφεύου και η ςύνταξη ιδιωτικού ςυμφωνητικού ςύμβαςησ οργανω-

μϋνου ταξιδιού ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, το οπούο θα υπογραφεύ από τα ςυμβαλ-

λόμενα μϋρη. 

Σα μϋλη τησ επιτροπόσ αφού διϊβαςαν τα παραπϊνω τα υπογρϊφουν ωσ εξόσ: 

Ο Πρόεδροσ  Τα μέλη τησ επιτροπήσ 

ΣΤ 
 Καρπϊτςησ Αθ.  ΣΤ Παπαδόπουλοσ Θ. ΣΤ 

 αρηγιαννύδησ Δ.  ΣΤ Σςιοςκουνύδου Α.  ΣΤ 

Κρουςτϊλησ Φρ.  τοΐλα ύρμου   ΣΤ  

 




