
 

Πράξη 3
η
 

 

       Στη Βυρώνεια σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, ύστερα από 
πρόσκληση της Διευθύντριας του Γυμνασίου Βυρώνειας, για την επιλογή της καταλληλότερης 
προσφοράς από τα ταξιδιωτικά γραφεία, παραβρέθηκαν τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης 
προσφορών – επιλογή ημερομηνιών, για την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Β΄ & Γ΄ Τάξης 

του Γυμνασίου στον Βόλο στις 9 Μαϊου και 12 Μαϊου ( επιστροφή ) 2019. 

 

ΘΕΜΑ :  << Παραλαβή, άνοιγμα, αξιολόγηση και επιλογή οικονομικής προσφοράς των                 

ταξιδιωτικών γραφείων, για την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Β΄ & Γ΄ 
Τάξης του Γυμνασίου στον Βόλο στις 9 Μαϊου και 12 Μαϊου ( επιστροφή ) 2019> >. 

      

 Έχοντας υπόψη: 
 

      1.  Την  33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ : 681/06-3-2017) 

      2.  Την Προκήρυξη της Εκδρομής με Αριθμ. Πρωτ. Φ.23/21/21-2-2019 

3.  Την υπ΄ αριθμ. 27/27-2-2019 πράξη του Γυμνασίου Βυρώνειας.  

   Η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των προσφορών από τα παρακάτω δύο ( 02 ) ενδιαφερόμενα 
ταξιδιωτικά γραφεία μετά από επιλογή του ξενοδοχείου και τις κατάλληλες ημερομηνίες: 

 

Α/Α ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1 
SIRRIS TOURS – Βακαρτσή Θεοδώρα 

Hotel NEFELI **** - Πρωϊνό ( 186€ ) - Ημιδιατροφή= 216€ 

Ημερομηνία : 9/05-12/05/2019 

216€ 

2 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΟΓΛΟΥ – Γραφείου Γενικού Τουρισμού 

Hotel NEFELI **** - Πρωϊνό ( 220€ )  
Ημερομηνία : 18/04-21/04/2019 

220€ 

 

           Μετά από τη μελέτη των προσφορών και αφού λάβαμε υπόψη τους όρους προκήρυξης της 
εκδρομής και τις ημερομηνίες για τα προτεινόμενα ξενοδοχεία των ταξιδιωτικών γραφείων, όπως 
επίσης την ασφάλεια των μαθητών αξιολογήσαμε όλες τις προσφορές και  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

           Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα, έκρινε ως κατάλληλη ημερομηνία και πληρέστερη την 
προσφορά του Γραφείου Ταξιδιών ΄΄ Sirris Tours - Βαγγέλης΄΄  με 216€  ανά μαθητή στο ξενοδοχείο 
΄΄ Nefeli**** ΄΄ σύμφωνα με τους όρους προκήρυξης της εκδρομής.  
Αντίγραφα όλων των παραπάνω προσφορών βρίσκονται σε φάκελο στο σχολείο. 
 

Η  Διευθύντρια                         Οι Καθηγητές:          H Πρόεδρος Γ.Κ      Η Πρόεδρος 15 Μελούς 

   Τ.Σ.Υ ( 1 )                                     Τ.Υ ( 2 )                        Τ.Υ ( 1 )                         Τ.Υ ( 1 )                                                                                       

                               

Ακριβές αντίγραφο 

                                  από το Βιβλίο Πρακτικών 

                                  Βυρώνεια :  28 - 02 -  2019 

                                             H Διευθύντρια 

 

 

Ακλάση Ευαγγελία 

                         

 


