
ΕΚ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

ΠΡΑΞΗ 3
η
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11-12-2019 

 
 

το ιδθρόκαςτρο ςιμερα, 11 Δεκεμβρίου 2019 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 13:30 
ζχοντασ υπόψθ τθν παράγραφο 2 του άρκρου 13 τθσ Τ.Α. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ’ 
/2017)ςυνιλκε θ επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ςφμφωνα με τθν πράξθ 2/03-12-
2019 για τθ «μετακίνθςθ των μακθτϊν και των ςυνοδϊν κακθγθτϊν ςτο πλαίςιο του 
προγράμματοσ Erasmus+ KA1 ςτθ Βαρκελϊνθ τθσ Ιςπανίασ από 03/03/2020 ζωσ 
18/03/2020» αποτελοφμενθ από τουσ: 

1. Χατηθιωαννίδου Ζωι, Διευκφντρια ΕΚ ιδθροκάςτρου, ωσ πρόεδρο 
2. Βρεττό Αναςτάςιο, Τποδιευκυντι ΕΠΑΛ, ςυνοδό, ωσ μζλοσ 
3. Χορταρά Δθμιτριο, ςυνοδό εκπαιδευτικό, ωσ μζλοσ 
4. Μουρατίδθ Θεόφιλο, Τπεφκυνο Σομζα ΕΚ, ωσ μζλοσ 
5. Αριανόπουλο Ηλία, εκπρόςωπο υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων ΕΠΑΛ 

ιδθροκάςτρου 
6. Αρςενίδου Παραςκευι, μζλοσ 15μελοφσ Μακθτικοφ υμβουλίου ΕΠΑΛ 

ιδθροκάςτρου  
 

Η επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ τουσ όρουσ που ζκεςε ςτο διαγωνιςμό που 
προκιρυξε με τθν αρ. πρωτ. 137/03-12-2019 του ΕΚ ιδθροκάςτρου, ζλαβε τισ παρακάτω 
προςφορζσ και τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ των παρακάτω ταξιδιωτικϊν πρακτορείων: 
 

Α/Α Ονομαςία Τουριςτικοφ Γραφείου-Πρακτορείου 
Προςφορά ανά άτομο 

(€) 

1 ΘΩΜΟΓΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ του ΔΗΜ. & ΙΑ Ο.Ε. 317 

2 SIRRIS TOURS 318 

3 MAZI TRAVEL & EVENTS 330 

4 APOLLO TRAVEL 348 

 
 Οι κλειςτοί φάκελοι τθσ προςφοράσ ανοίχκθκαν και αναγνϊςτθκαν από τθν 
επιτροπι και ςτθ ςυνζχεια θ επιτροπι  
 

α π ο φ ά ς ι ς ε  ο μ ό φ ω ν α  

α) να ανακζςει τθν εκδρομι ςτο ταξιδιωτικό γραφείο «ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

του ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε » με ζδρα τισ ζρρεσ, θ οποία ςυνίςταται ςε κόςτοσ ανά μακθτι 
317 € και επιπλζον ανταποκρίνεται ςτουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ. 
β) να προβεί άμεςα ςτθ ςφνταξθ ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ τθν Δευτζρα 16/12/2019 κατά το 
πρότυπο τθσ HATTA και  μετά τθν θμζρα των ενςτάςεων (Παραςκευι 13/12/2019) 
 Η προςφορά κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ ερρϊν http://dide.ser.sch.gr και κα είναι αναγνϊςιμθ για κάκε 
ενδιαφερόμενο. 
Η πράξθ αυτι,  αφοφ ςυντάχκθκε και αναγνϊςτθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ: 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ                                                         ΣΑ ΜΕΛΗ          
 Βρεττόσ Αναςτάςιο 
 Χορταράσ Δθμιτριοσ 
 Μουρατίδθσ Θεόφιλοσ 
 Αριανόπουλοσ Ηλίασ 
 Αρςενίδου Παραςκευι 

        ΧΑΣΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΖΩΗ 
   

 

http://dide.ser.sch.gr/

