
Πράξη 2η  
του βιβλίου πράξεων του Διευθυντή του Παλλατιδείου Γυμνασίου Σιδηροκάστρου 
 

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση προσφορών για μετακίνηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επί-

σκεψης σε Αθήνα – Ναύπλιο». 

Σήμερα στις 7/2/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30’ μ.μ. στο γραφείο του Διευθυντή 

του Παλλατιδείου Γυμνασίου Σιδηροκάστρου κ. Κρουστάλη Χρίστου συνήλθε η επιτροπή 

αξιολόγησης προσφορών που ορίστηκε με την πράξη 1η/ 31/1/2020, για την τετραήμερη εκ-

παιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Γ’ τάξης του Γυμνασίου μας στην Αθήνα και στο 

Ναύπλιο, από 28/3/2020 έως και την 31/3/2020. 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την Υ.Α με αρ. πρωτ. 33120/ΓΔ4/22-2-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ’/6-3-2017) του ΥΠΠΕΘ με θέμα 

«Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών 

σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.» 

2. Την με αριθμό 48/30-1-2020 Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου με θέμα: 

«Τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου στο Ναύπλιο και την Α-

θήνα». 

3. Την με αριθμ. Πρωτ. Φ.23.2/62/03-2-2020 προκήρυξη της μετακίνησης που αναρτήθηκε 

στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Σερρών 

Αποσφράγισε και προέβη στην αξιολόγηση των προσφορών των παρακάτω Ταξιδιω-

τικών Γραφείων που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, κλειστές και σφραγισμένες, και πληρούσαν 

τους όρους της προκήρυξης: 

 
Ταξιδιωτικό Γρα-

φείο 

Τιμή ανά 

Μαθητή 
Παροχές 

Γραφείο Γενικού 

Τουρισμού ΚΤΕΛ 

Ν. Σερρών Α.Ε. 

158 € 

Ξενοδοχείο OASIS HOTEL APARTMENTS 4* (Περιοχή 

Γλυφάδας) με πρωινό, ασφάλεια αστικής ευθύνης, 2ος οδη-

γός, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. (2 Δωρεάν). 

Γραφείο Γενικού 

Τουρισμού Serres 

travel 
154 € 

Ξενοδοχείο OASIS HOTEL APARTMENTS 4* (Περιοχή 

Γλυφάδας) με πρωινό, ασφάλεια αστικής ευθύνης, 2ος ο-

δηγός, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. (2 Δω-

ρεάν). 

Γραφείο Γενικού 

Τουρισμού Κωνστα-

ντίνος Θωμόγλου & 

ΣΙΑ Ο.Ε. 

146 € 

Ξενοδοχείο OASIS HOTEL APARTMENTS 4* (Περιοχή 

Γλυφάδας)  με πρωινό, Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ια-

τροφαρμακευτική μαθητών και συνοδών. Δεν περιλαμβά-

νονται στην τιμή οι δημοτικοί φόρος των ξενοδοχείων. (2 

Δωρεάν) 

 
  



Η επιτροπή, αφού αξιολόγησε τις παραπάνω προσφορές, αποφάσισε ομόφωνα η εν 

λόγω μετακίνηση να ανατεθεί στο Γραφείο Γενικού Τουρισμού Κωνσταντίνος Θωμό-

γλου & ΣΙΑ Ο.Ε., Ερμού 29, Σέρρες, τηλ. 2321055402, λόγω της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομικής άποψης προσφοράς του.  

Η προσφορά της MITKONIS TOURS – TRAVEL AGENCY που κατατέθηκε εμπρόθε-

σμα με σφραγισμένο φάκελο απορρίφθηκε, γιατί δεν πληρούσε τους όρους της προκήρυξης. 

Το ξενοδοχείο ILISIA HOTEL 4* το οποίο αναφέρεται στην προσφορά δεν βρίσκεται στην 

περιοχή της Γλυφάδας Αττικής αλλά στο κέντρο της Αθήνας.  

Ενστάσεις κατά της επιλογής θα γίνονται δεκτές έως την Πέμπτη 13/2/2020 ώρα 12:00 

μ. στο γραφείο του Διευθυντή του Παλλατιδείου Γυμνασίου.  

Μετά και την εξέταση των ενδεχόμενων ενστάσεων, θα ακολουθήσει η τελική επιλογή 

του Τουριστικού Γραφείου και η σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού σύμβασης οργανωμένου 

ταξιδιού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το οποίο θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα 

μέρη. 

Τα μέλη της επιτροπής αφού διάβασαν τα παραπάνω τα υπογράφουν ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος  Τα μέλη της επιτροπής 

 
ΤΣΥ 

 Καρπάτσης Αθ.  ΤΥ Μεταλλίδης Ευστ. ΤΥ 

 Σαρηγιαννίδης Δ.  ΤΥ Στεφάνου Γ.  ΤΥ 

Κρουστάλης Χρ.  Στοΐλα Σύρμου   ΤΥ  

 




