
  
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ   ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ   ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
    Σηη  Φιλιππιάδα  ζήμεπα 24/ 02/ 2017  ημέπα  Παπαζκεςή   και  ώπα  12.30  ζηο  

 2ο Γςμνάζιο  Φιλιππιάδαρ  ζςνήλθε  η  επιηποπή  πος  είσε  οπιζηεί  με  ηην  ςπ΄απιθμ.              

4/ 24 -02 - 2017  ππάξη ηος  Γιεςθςνηή, αποηελούμενη  από  ηον  Γιεςθςνηή  ηος  ζσολείος  

κ. Τζιόγκα  Χπήζηο, ηοςρ  ζςνοδούρ  καθηγηηέρ  κ .Σοςκοςβέλο Ιυάννη, κ.Φακή Βαΐα  και  

εκπποζώποςρ μαθηηών ηος Γεκαπενηαμελούρ μαθηηικού ζςμβοςλίος ,  για  να  

αξιολογήζει  ηιρ  πποζθοπέρ  ηυν  ηοςπιζηικών  γπαθείυν  πος αθοπούν   ηη  μεηακίνηζη 

ηυν μαθηηών και εκπαιδεςηικών ηος  ζσολείος  μαρ ζηην Αθήνα,  ζηα πλαίζια 

εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ ζηη Βοςλή ηυν Δλλήνυν ζηιρ 29, 30 και 31/3/2017. 

   Ο Γιεςθςνηήρ ενημέπυζε ηην επιηποπή για ηιρ ιζσύοςζερ εγκςκλίοςρ πος αθοπούν ζηην 

διαδικαζία επιλογήρ ππακηοπείος και καηέθεζε ππορ αποζθπάγιζη και μελέηη ηπειρ (3) 

ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ  από ηα ππακηοπεία  πος αθοπούν ηη  μεηαθοπά  ηυν  μαθηηών  

και  ζςνοδών εκπαιδεςηικών   ππορ ηην Αθήνα  και ηην επιζηποθή ηοςρ :  

 

 

1. KOSMAS TOURS :  

 HOTEL GLYFADA (Α΄ καηηγοπίαρ) 

           ςνολική ηιμή : 3264 Εςπώ ή 

           96 εςπώ/άηομο + 1,5 Εςπώ (αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ) 

 HOTEL PLATON (Γ΄καηηγοπίαρ) ζηο Μοζσάηο  

ςνολική ηιμή : 2533 Εςπώ ή 

74,5 Εςπώ / άηομο + 1,5 Εςπώ (αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ) 

 

2. SKARPOS TOURS: 

 HOTEL PLATON (Γ΄καηηγοπίαρ) ζηο Μοζσάηο 

           ςνολική ηιμή : 2584 Εςπώ ή  

           76 Εςπώ/ άηομο + 1,5 Εςπώ (αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ) 

 

3. PAPADIMAS TRAVEL  : 

HOTEL  LONDON 4* (Γλςθάδα)  

 ςνολική ηιμή: 3043 Εςπώ ή 

89,5 Εςπώ / μαθηηή , ζύμθωνα με ηη ζήηηζη ηος ζσολείος 



 

 ςνολική ηιμή 2890 Εςπώ ή  

85 Εςπώ / μαθηηή , ζε πεπίπηωζη πος η ζύνθεζη ηων δωμαηίων είναι 

10 ηπίκλινα – 2 δίκλινα για ηοςρ μαθηηέρ και μονόκλινα για ηοςρ 

ζςνοδούρ . 

 

   Η παπαπάνυ επιηποπή αθού μελέηηζε διεξοδικά ηιρ πποζθοπέρ ηυν ππακηοπείυν και 

αθού έλαβε ςπότη ηηρ ηην αζθάλεια, ηο ζςμθέπον ηυν  μαθηηών ηος Σσολείος και ηην 

αξιοπιζηία ηυν ππακηοπείυν 

Αποθάζιζε ομόθωνα 

να  αναθέζει   ζηο  ηοςπιζηικό  Γπαθείο  «KOSMAS TOURS»  (ζηο ξενοδοσείο HOTEL 

PLATON)   ηην  διενέπγεια  ηηρ Δκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ  ηυν  μαθηηών ζηην Αθήνα , 

γιαηί   ππόζθεπε   ηην πιο  ζςμθέποςζα  ηιμή  ηυν  2533 € και  πληποί  ηιρ  πποϋποθέζειρ  

για  ηην  αζθαλή  μεηακίνηζη  ηυν  μαθηηών.    

 

 

Ο  Ππόεδπορ                                                                                 Τα  μέλη 

 

 
Τζιόγκαρ Χπήζηορ                                             Σοςκοςβέλορ  Ιυάννηρ              Φακή Βαΐα 
 
                                                   


